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KENNISBANK

AFM: "DNB-standpunt abonnementen geen probleem"

Zoeken naar

10-11-2010
"Het zou goed zijn als er een of meerdere partijen in de markt zijn die komen
met een goede en duidelijke standaardovereenkomst voor
serviceabonnementen." Aldus de AFM in reactie op het DNB-standpunt inzake
serviceabonnementen die steeds vaker worden aangeboden door het
intermediair.
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De AFM: "Op 2 november heeft DNB een nieuwsbericht gepubliceerd naar aanleiding
van een verkenning van de groeiende populariteit bij tussenpersonen van het
aanbieden van serviceabonnementen aan hun klanten. De uitkomst van deze
verkenning is dat wanneer een tussenpersoon zich beperkt tot het uitvoeren van
administratieve handelingen zoals het beheer van de portefeuille en het begeleiden bij
een schadevoorval dan is er geen sprake van een verzekering. In het geval dat een
serviceabonnement van een assurantietussenpersoon voorziet in belangenbehartiging
bij schade, er meestal sprake zal zijn van een verzekering en zal de tussenpersoon
vergunningplichtig zijn volgens de Wft. "Wij zijn blij dat de DNB uitleg heeft gegeven
zodat het voor financieel dienstverleners duidelijk is hoe bij schadeverzekeringen om
te gaan met serviceabonnementen. Hierdoor krijgt de consument ook bij schade de
mogelijkheid om te kiezen tussen provisie of een directe beloning. Het is logisch dat
DNB daarbij wel een grens heeft willen stellen om te voorkomen dat een
serviceabonnement onbedoeld een (rechtsbijstand)verzekering wordt. Maar met goede
en duidelijke abonnementsvoorwaarden hoeft dit geen probleem te zijn." Volgens DNB
is sprake van een verzekering als aan de volgende vier criteria er op van toepassing
zijn: een overeenkomst, een verbintenis tot premiebetaling, een verbintenis tot
uitkering en onzekerheid. "Indien aan één of meer van deze criteria niet wordt
voldaan, is geen sprake van een verzekering. Indien een tussenpersoon gebruik wil
maken van een abonnement zonder te worden aangemerkt als schadeverzekeraar,
dient hij er dus voor te zorgen dat zijn abonnement niet voldoet aan één of meer van
bovengenoemde criteria", aldus DNB. Een tussenpersoon kan er bijvoorbeeld voor
kiezen het abonnement te beperken tot prestaties die een louter administratief
karakter hebben waardoor er geen sprake is van een verbintenis tot uitkering. Wij
doelen hierbij op administratieve handelingen voor het beheer van de portefeuille en
voor het begeleiden bij een schadevoorval. Deze handelingen dienen inhoudelijk
marginale betekenis te hebben", aldus DNB op haar website.
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