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Betreft: relatienr. ..............................

Geachte heer, mevrouw,

In het verleden heb ik met u een of meerdere beleggingsverzekeringen afgesloten. 

In juni 2006 heeft de Autoriteit Financiële Markten de generieke rapportage “Rapport Beleggingsverzekeringen” opgesteld. In dit rapport staan onder meer de volgende bevindingen: 

● 	beleggingsverzekeringen zijn complexe en ondoorzichtige producten;
● 	de informatieverstrekking is onvolledig, ontoereikend en niet in alle gevallen juist; 
● 	één van de belangrijkste normen bij vermogensbeheer, handelen in het belang van de belegger, wordt bij beleggingsverzekeringen veel minder nagevolgd; en
● 	de beleggingsverzekeringen zijn relatief duur, omdat een belangrijk deel van de inleg niet wordt belegd maar op gaat aan kosten, provisies en –in mindere mate- aan premies. 

Deze bevindingen zijn in een uitzending van Tros Radar op 6 november 2006 uitvoerig aan de orde geweest. Met name is gebleken dat bij veel beleggingsverzekeringen de verzekeringnemer niet, althans onvolledig is geïnformeerd over de kosten die ingehouden worden op de premie of op de einduitkering bij de afkoop, de afloop of het premie vrijmaken van de beleggingsverzekering. Dergelijke kosten drukken het rendement aanzienlijk. 

Terzake mijn beleggingsverzekeringen bestaan diverse vorderingen op u. Op dit moment houd ik het er voor dat er onder meer sprake is van misleidende reclame, schendingen van mededelings- en waarschuwingsplichten, tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst en strijd van (delen van) de overeenkomst met redelijkheid en billijkheid. 

Ik stel u hierbij nadrukkelijk aansprakelijk en in gebreke terzake van alle hierboven bedoelde vorderingen. Voorts zeg ik u –voor zover vereist- de wettelijke rente aan over alle aan mij verschuldigde bedragen, met welke rechtsgrondslag dan ook. 

Met verwijzing naar artikel 3:317 BW wijs ik u er op dat dit schrijven moet worden beschouwd als een aanmaning, alsmede een ondubbelzinnig voorbehoud van alle rechten van mij jegens u op nakoming van mijn mogelijke rechtsvorderingen, zodat met deze brief overeenkomstig bedoeld wetsartikel tevens de verjaring is gestuit. 


Hoogachtend,



..............................





							Stichting Verliespolis





Toelichting bij het invullen en versturen van de individuele stuitingsbrief


1)	Linksboven dient u de volledige gegevens van uw verzekeringsmaatschappij (juiste naam, adres, postcode en vestigingsplaats) in te vullen. U vindt de juiste gegevens van uw verzekeringsmaatschappij op uw polisblad. Let wel op, een verzekeringsmaatschappij bestaat vaak uit verschillende bedrijven en u dient wel het juiste bedrijf (het bedrijf met wie u een verzekering heeft gesloten) met de volledige gegevens aan te schrijven. 

2)	Bij “betreft” vult u uw relatienummer van uw verzekeringsmaatschappij in. Dit is niet uw polisnummer. U dient uw relatienummer in te vullen omdat het zo kan zijn dat u wellicht meer verzekeringen bij de verzekeringsmaatschappij heeft afgesloten, waarvan u nu niet weet of dat beleggingsverzekeringen zijn. Door uw relatienummer in te vullen stopt u de verjaring van al uw verzekeringen. Dus ook van de verzekeringen waarvan u niet (zeker) weet of deze beleggingsverzekeringen zijn. 

3)	U ondertekent de brief met een blauwe of zwarte pen.

4)	Vervolgens kopieert u de door u ondertekende brief. De kopie bewaart u in uw eigen administratie. 

5)	De brief dient u aangetekend met bericht van ontvangst te versturen. Zo heeft u namelijk een bewijs van verzending. 






