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Stichting Verliespolis en ASR sluiten aanvullende overeenkomst
GROTE VERBETERINGEN VOOR KLANTEN ASR MET EEN
BELEGGINGSVERZEKERING
Den Haag – Stichting Verliespolis en ASR hebben een overeenkomst gesloten over aanvullende
verbeteringen voor klanten met een beleggingsverzekering. Ook klanten die volgens de afgesproken
kostennormen geen woekerpolis hebben, profiteren hiervan. Dit betreft de invulling en de uitwerking van
het flankerend beleid dat onderdeel is van de gesloten schikkingen. Grote groepen klanten van ASR
hebben de mogelijkheid om over te stappen naar een beter product met een aanzienlijk lagere
kostenstructuur, waardoor het rendement in de polissen kan toenemen. Verder zal de verzekeraar klanten
er actief op gaan wijzen hoe zij het kostenniveau binnen hun huidige polis kunnen verlagen door het
selecteren van goedkopere beleggingsfondsen. Daarnaast hebben klanten die in aanmerking komen voor
compensatie van teveel betaalde kosten deze direct toegevoegd gekregen aan de waarde van de
verzekering. Klanten hebben hierdoor direct duidelijkheid. De aanvullende maatregelen gelden voor
polissen die gesloten zijn voor 1 januari 2008.
ASR is de derde grote verzekeraar waarmee het flankerend beleid is uitgewerkt. Stichting Verliespolis is
hierover ook met de andere drie grote verzekeraars in overleg.
Stichting Verliespolis: “Nu het flankerend beleid met drie grote verzekeraars is uitgewerkt en het met
Achmea de goede kant opgaat, is het onvermijdelijk dat ook Delta Lloyd en SNS Reaal met aanvullende
verbeteringen voor hun klanten gaan komen. Verder zullen nu vooral de kleine en middelgrote
verzekeraars over de brug moeten komen. Zowel met een transparante compensatieregeling, die
gelijkwaardig is aan de regelingen die met de grote verzekeraars zijn overeengekomen, als met een stevig
flankerend beleid.”
De compensatieregelingen die zijn overeengekomen met negen verzekeraars bevatten drie onderdelen:
compensatie voor teveel betaalde kosten; een coulanceregeling met extra budget voor mensen in een
schrijnende situatie en het flankerend beleid. Dat laatste wordt nu verder uitgewerkt en bestaat
bijvoorbeeld uit verbetering van bestaande producten, het kunnen overstappen naar nieuwe betere
producten, het wegnemen van drempels om veranderingen te kunnen aanbrengen, uit het product te
kunnen stappen, et cetera.

