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Investor Protection dagvaardt AXA België
Investor Protection, het advieskantoor voor beleggers van Albert Biebuyck, start een rechtszaak
tegen de Belgische vestiging van verzekeraar AXA. Biebuyck beschuldigt AXA ervan zijn klanten
misleid te hebben bij de verkoop van het levensverzekeringsproduct TwinStar.
TwinStar is een aan beleggingsfondsen gekoppeld product waarbij de belegger in ruil voor zijn
investering maandelijks een extra inkomen krijgt uit het rendement en tegelijk nog vrij over zijn
kapitaal kan beschikken. Een voorwaarde is wel dat de investeerder 50 jaar of ouder is.
In 2007 kon een 65 jaar oude belegger bijvoorbeeld maandelijks 375 euro uitgekeerd krijgen bij een
inleg van 100.000 euro.
Het Franse verzekeringsconcern AXA bracht het product in diverse landen op de markt, volgens
Biebuyck eerst in de VS en daarna in Europa. In België werd het gecommercialiseerd vanaf 2007 en is
het nog steeds verkrijgbaar, zij het in een andere vorm dan in het begin. Biebuyck zegt dat er in ons
land meer dan 100 miljoen euro in werd geïnvesteerd.
Diverse misnoegde AXA-klanten namen echter contact op met Investor Protection dat na een
uitgebreide analyse besloot een rechtszaak te starten tegen de verzekeraar. Het advieskantoor, dat
andere klanten oproept zich aan te melden, werkt voor de rechtszaak samen met het
advocatenkantoor Joyn Legal.
Opgesoupeerd
Volgens Biebuyck heeft AXA zijn TwinStar-klanten onvolledig geïnformeerd en misleid door de
werking en de risico's van het product niet duidelijk uit te leggen. Zo blijkt het maandelijkse inkomen
uit het kapitaal te komen indien het rendement op de belegging te laag is. 'De klant is zijn geld niet
kwijt, maar werd wel misleid', zegt Biebuyck. Bij sommige investeerders in TwinStar is al zo'n 40
procent van de inleg opgesoupeerd zonder dat ze dat wisten.
Biebuyck zegt ook dat AXA in zijn communicatie rond TwinStar schermde met geschatte
rendementen tot bijvoorbeeld 8,5 procent (voor de kost van de waarborgen) die investeerders op
het verkeerde been zetten.
'Indien de markten goed draaien is het geen slecht product. Maar AXA heeft het vlak voor de crisis
gelanceerd zonder uit te leggen wat de risico's zijn bij een dalende markt', zegt Biebuyck. 'Bij AXA in
Frankrijk is er heel wat duidelijker over gecommuniceerd.'
Biebuyck zegt contact opgenomen te hebben met AXA. 'Ze zeiden dat ze het zouden bestuderen en
me terugbellen als ze bereid zouden zijn te spreken over een compensatie, maar ik heb niets meer
gehoord.'
Investor Protection kwam eerder in actie tegen onder meer KBC, ING en Petercam.

