
Subject: FW: consultatie Nrgfo van 14 januari 2016

Subject: consultatie Nrgfo van 1-4 januari 2016

Geachte heer/mevrouw,

Hieronder vindt u onze reactie op de consultatie Nrgfo van L4 januari 20L6.
Wij verzoeken u de volgende punten mee te nemen bij aanpassing van de Nrgfo:

Nieuwe disitale mediakanalen (artikel L, sub C onder ou nt 3, 12 tot en met 14)
ln het voorstel staan twee uitzonderingsmogelijkheden om af te wijken van geldende informatie verplichtingen in
het kader van nieuwe digitale mediakanalen.
De uitzondering is om praktische redenen gekozen en geeft de mogelijkheid van beperkte weergave.
Als aantoonbaar niet aan de wettelijke verplichtingen kan worden voldaan, omdat het medium geen ruimte laat om
de informatie op te nemen, is de vraag of het medium wel geëigend is om precontractuele informatie in op te
nemen wanneer het gaat om informatie inzake complexe financiële producten waarvoor verplichte
waarschuwingsteksten gelden.
De wet eist dat onverplichte precontractuele informatie geen afbreuk mag doen aan de wettelijke verplichte
informatie en dat de informatie moet correct, duidelijk en niet misleidend zijn.
De vraag is dus of de nieuwe media met beperkingen in informatie voorziening überhaupt geëigend zijn om klanten
op de juiste wijze te informeren over dit soort producten.

Vereist resultaat overise beleggingsverzekerineen (artikel 8:7 punt E)

ln de toelichting worden bij de categorieën overige beleggingsverzekeringen twee verschillende grensbedragen
genoemd. (500,- en 200,-) Wij nemen aan de het bedrag van 500,- het juiste bedrag is dat ook overeenkomt met het
bedrag in de titel.

Mocht u een nadere toelicht¡ng willen dan geven wij die graag,

Met vriendelijke groet,

Meer wearde met Adfiz
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www.adfiz.nl
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D¡t e-mai: bericht ¡s uitslu¡tend bestenìd rroor de geadresseerde(n). lrrcilen
de e-:^ûa'l b¡j vergissi'lg bij 1l ìs lerecht gekomen. w¡ll u ons dan d¡rec1
beller? WiJ l,erzoeken u ìn dit geval de e-mail 1e vern¡etjgen. de Inhouci
ervan n¡et te gebruike.r en niel onder derden te versprejden. omdat hel
berichl vertrou\rreli jke ¡nformatie ka n bevatten.

This e-mail and any attachments may contain confidential and
privileged information. If you are not the intended recipient,
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please notifr the sender immediately by retum e-mail, delete this
e-mail and destroy any copies. Any dissemination or use of this
information by a person other than the intended recipient is
unauthorized and may be illegal.
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