Oproep: Goudse en Scildon
De vereniging is bezig met het voorbereiden van
de volgende collectieve procedures. Het gaat om
Goudse verzekeringen en Scildon. Hierbij kunnen
wij uw hulp goed gebruiken. Heeft u nog
polisbladen, waardeoverzichten, voorwaarden
en/of oude folders in huis liggen? Dan zien wij
deze graag tegemoet. U kunt ons deze per post
sturen naar: Hogehilweg 17, 1101CB Amsterdam
of inscannen en mailen naar
vragen@woekerpolis.nl.

Nieuwe wetgeving
Op 19 maart is de Wet Afwikkeling Massaschade in
Collectieve Actie (WAMCA) aangenomen in de
Eerste Kamer. Dit is goed nieuws voor consumenten.
Met deze wet kan een rechter in één keer bepalen of
een bedrijf de regels heeft overtreden en wat
daarvoor een gepaste schadevergoeding is. Zonder
deze regel kan een procedure tot twee keer zo lang
duren. De wet, die waarschijnlijk later dit jaar ingaat,
is van toepassing op alle claims die zijn ontstaan na
15 november 2016. Op oudere claims blijft de huidige
wetgeving van toepassing. Lees meer in de blog van
Gerjan van de consumentenbond.

Teleurstellende uitspraak ASR
De rechtbank Midden-Nederland heeft een
teleurstellende uitspraak gedaan in de collectieve
procedure van de Vereniging Woekerpolis.nl tegen
ASR. Volgens de rechter heeft ASR haar
informatieplicht niet geschonden. De rechter heeft wel
geoordeeld dat de verzekeraar te veel
administratiekosten in rekening bracht bij
woekerpolissen met een hoog-laag constructie. De
vereniging is het niet eens met de uitspraak en is in
hoger beroep gegaan.

Bent u al geactiveerd?
Volgens de Autoriteit Financiële Markten (AFM) zijn
alle Nederlanders met een woekerpolis door hun
verzekeraar geactiveerd. Dit houdt in dat u een
bewuste keuze heeft gemaakt voor het voortzetten,
beëindigen of oversluiten van uw woekerpolis
samen met uw verzekeraar. Wij vermoeden dat
lang niet iedereen is benaderd door zijn/haar
verzekeraar. Daarom doen wij een oproep: heeft u
een lopende woekerpolis? En bent u niet benaderd
door uw verzekeraar? Dan zouden wij graag met u
contact in contact willen komen. Klik hier om ons te
helpen.

Meer informatie over de voortgang van onze procedures vind u hier.

Liever geen nieuwsbrief ontvangen? Klik hier.

Google form, activering woekerpolis:
https://forms.gle/cjNNnSbwM8bc5vTu8

