Persbericht
Vereniging Woekerpolis.nl sleept Reaal voor rechter
wegens fraude
Amsterdam, 4 november 2014 – Vereniging Woekerpolis.nl heeft maandag 3 november 2014
staatsverzekeraar Reaal gedagvaard. Reaal verkocht de afgelopen decennia circa één miljoen
woekerpolissen. Dit gebeurde onder verschillende merknamen zoals AXA, Winterthur en
Zwitserleven. Klanten kregen misleidende offertes waarbij er bewust te hoge eindkapitalen
werden voorgerekend. Deze polissen leveren tienduizenden euro’s minder op dan was
voorgespiegeld. Hypotheken kunnen daardoor niet worden afgelost en pensioenen vallen lager
uit. De vereniging eist compensatie voor haar leden.
Bij producten zoals het Verzekerd Hypotheekfonds van AXA werd offerteprogrammatuur gebruikt die
was gebaseerd op gemanipuleerde fondsrendementen. De bedragen die behaald konden worden,
werden hierdoor structureel te hoog voorgerekend aan klanten. Voorzitter Ab Flipse van de vereniging
licht toe: “Dit is fraude. Fondsrendementen werden mooier voorgesteld dan ze in werkelijkheid waren.
Daarbij werd ook nog eens een verkeerde rekenmethode toegepast. De bedragen die in het
vooruitzicht werden gesteld, waren bijna twee keer zo hoog dan wat in werkelijkheid mogelijk was.”
Derde dagvaarding
Reaal is de derde verzekeraar die door de vereniging is gedagvaard. Er lopen al procedures tegen
Nationale-Nederlanden en Aegon. Andere grote verzekeraars kunnen binnenkort ook een
dagvaarding tegemoet zien.

Noot voor de redactie:
Kijk voor meer informatie vanavond om 18.15 uur naar EenVandaag op Nederland 1. Voor vragen aan
de voorzitter van de vereniging, Ab Flipse, kunt u contact opnemen met Nadia Parisi (afdeling
Communicatie) op 06 - 43 11 09 44.
Over Vereniging Woekerpolis.nl:
Vereniging Woekerpolis.nl is opgericht om de belangen te behartigen van gedupeerden met een
woekerpolis. De vereniging telt ruim 75.000 leden en tracht door het voeren van collectieve
procedures haar doelen te bereiken.
De vereniging werkt op basis van no cure no pay. Gedupeerde bezitters van een woekerpolis kunnen
gratis lid worden. Alleen bij succes is achteraf een bijdrage verschuldigd. Deze bedraagt bij het gratis
lidmaatschap 10% van de schadevergoeding.
Website:
www.woekerpolis.nl

