Persbericht Stichting ODIN
Stichting ODIN start “woekerpolisplein” voor financieel adviseurs
Stichting ODIN zet zich in voor de verdere ontwikkeling van onafhankelijk financieel advies in Nederland. Door consumenten voor te lichten en te helpen. Door onafhankelijke advieskantoren te ondersteunen met
kennis en expertise. En door de partijen met elkaar te verbinden

Apeldoorn,

10 oktober 2014
Stichting ODIN heeft speciaal voor financieel advieskantoren “woekerpolisplein” opgezet. Op dit plein wordt informatie
verzameld, die specifiek is bedoeld voor professionals die met hersteladvies actief zijn of dat willen/moeten worden.
ODIN voorzitter Jeffrey Leichel over dit nieuwe initiatief; “Uit de gesprekken die wij hebben met marktpartijen, blijkt er behoefte
te zijn aan specifieke kennis over ontwoekeren. Bijvoorbeeld over de juiste toepassing van het flankerend beleid, de
mogelijkheden van fiscale voortzetting, splitsing van de overlijdensrisicoverzekering en de vele valkuilen in een ontwoekerproces
bij met name verpande woekerpolissen.
Verder zoeken veel advieskantoren ook naar de meest efficiënte aanpak van woekerpolissen in hun eigen portefeuille. De eerste
ervaringen met mail/brief en belrondes zijn vaak teleurstellend. Omdat een kantoor met tien polissen in portefeuille andere
oplossingen zoekt dan een kantoor met driehonderd polissen, is het ook van belang om inzicht te geven in de verschillende
mogelijkheden die de markt biedt. Via “woekerpolisplein” willen we dat inzicht bieden.
Daarnaast schatten wij, dat zeker 70% van de advieskantoren niet of nauwelijks aandacht besteedt aan collectief of individueel
claimen van extra schade op woekerpolissen. Daar is nog een wereld te winnen”.
Stichting ODIN roept ook marktpartijen op om proactief bijdragen te leveren aan het plein. Zo kunnen bijvoorbeeld
geldverstrekkers helpen door duidelijke procedures met afdelingen en telefoonnummers te verstrekken of speciale hulplijnen
voor financieel adviseurs in te richten. Ook verzekeraars kunnen helpen met bijvoorbeeld specifieke fiscale kennis of proactieve
ondersteuning in het PSK proces. En advieskantoren kunnen helpen door hun ervaringen te delen, zodat de rubriek “vraag en
antwoord” verder kan worden uitgebreid.
“Woekerpolisplein” is onderdeel van de website van Stichting ODIN maar is direct te benaderen via de domeinnamen
www.woekerpolisplein.nl of www.woekerpolisplaza.nl die Stichting ODIN hiervoor heeft aangekocht.
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