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Juridische problemen? 
Een (juridisch) meningsverschil, ruzie of conflict kan zomaar  
ontstaan. Uw auto raakt beschadigd door een onjuist ingestelde 
wasstraat. Uw zoon wordt tijdens het backpacken in Australië 
aangereden. Of het product dat u via internet gekocht had is 
niet geleverd. En stelt u zich voor dat u wordt ontslagen of uw 
huis wordt uitgezet. Wilt u op deze momenten terug kunnen val
len op specialisten die u bijstaan, zonder dat u voor hoge kosten 
komt te staan? Sluit dan nú een rechtsbijstandsverzekering af. 
Op het moment dat het echt nodig is, is het immers vaak te laat.

Expert
Ook al denkt u het gelijk aan uw kant te hebben; een ander 
daarvan overtuigen en de schade verhalen kan zeer ingewikkeld 
zijn. En onverwacht hoge kosten van bijvoorbeeld advocaten met 
zich meebrengen. Met een rechtsbijstandverzekering van ARAG 
hoeft u zich geen zorgen te maken. Onze experts nemen u het 
werk uit handen en zorgen voor de oplossing die u zoekt. Zij 
ondersteunen u zo nodig tot in de rechtszaal. Voor dringende 
zaken kunt u ons zelfs 7 dagen per week en 24 uur per dag 
bereiken. Dat geeft een gerust gevoel.

Een rechtsbijstandverzekering komt altijd van pas
Veel mensen realiseren zich onvoldoende dat conflicten zich  
in allerlei situaties kunnen voordoen en veel ongemak of  
schade kunnen veroorzaken als ze niet goed worden opgelost. 
Bijvoorbeeld wanneer:

• u binnenkort een huis of een auto gaat kopen; 
• uw kinderen zelfstandig naar school gaan;
• u veel met de auto op weg bent;
• er een verbouwing op stapel staat;
• u regelmatig via internet iets koopt;
• continuïteit van inkomen belangrijk voor u is.

Waarom kiezen voor ARAG? 
Veel mensen hebben al gekozen voor een goede rechtsbijstand
verzekering en kozen voor de ProRechtPolis Particulier van 
ARAG. Bovendien gaf de Consumentenbond deze verzekering 
in 2006 het predicaat “Goed”. Misschien niet zo vreemd, want 
bij ARAG:
•  kunt u met al uw vragen rechtstreeks terecht  

bij ervaren juristen;
•  bieden we u een zeer uitgebreide dekking;
•  zijn alle kosten, zoals proceskosten, bij de premie  

inbegrepen;
•  stellen we geen limiet voor externe kosten, bijvoorbeeld  

voor het inhuren van een medisch adviseur.

Kies voor een verzekering op maat
Voor nog geen vijf euro per maand sluit u een rechtsbijstand
verzekering Verkeer af. Daar kunt u een aantal mogelijkheden 
aan toevoegen die perfect aansluiten op het dagelijkse leven.  
De keuze is aan u. 
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De ProRechtPolis Particulier bestaat uit een zeer omvangrijke dekking 

voor rechtsbijstand. Voor alle zaken die niet door de verzekering gedekt 

worden, kunt u een beroep doen op Rechtswijzer. Rechtswijzer advi

seert en verwijst door naar de juiste organisatie. Rechtswijzer bemiddelt 

ook tussen u en de meest geschikte juridisch dienstverlener op basis 

van uw wensen en behoeften. Bij deze dienstverlener krijgt u de beste 

juridische ondersteuning op notabasis tegen een scherp tarief.

Het verloop van de procedure en de daaraan verbonden kosten worden 

door Rechtswijzer voor u bewaakt. Aan telefonisch advies door  

Rechtswijzer zijn voor verzekerden van ARAG geen kosten verbonden. 

Bovendien heeft u altijd maar één aanspreekpunt: ARAG. 

Wilt u weten of een rechtsbijstandverzekering voordelen voor u heeft? Doe dan de check op www.arag.nl. Bovendien krijgt u direct te zien welke 

modules het beste aansluiten op uw persoonlijke situatie.

*hulp bij niet gedekte zaken
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De modules

Verkeer Consument & Wonen Inkomen Fiscaal & Vermogen

U en uw gezinsleden zijn over de hele wereld verzekerd 
van professionele rechtshulp voor geschillen die voort
komen uit uw deelname aan het verkeer. Het maakt 
hierbij niet uit hoe u zich verplaatst. Dit kan per auto 
zijn, maar bijvoorbeeld ook wandelend of skiënd.

U bent binnen de Europese Unie verzekerd van 
rechtshulp voor uiteenlopende consumenten
zaken. Denk bijvoorbeeld aan online aankopen of 
aan problemen met uw leverancier van energie, 
telefoon of internet. Daarnaast helpen we u met 
het verhalen van uw schade die door een ander is 
toegebracht en zijn confl icten die te maken heb
ben met uw woning verzekerd in deze module.

Een gedwongen ontslag komt bijna altijd onverwacht. 
Maar ook wanneer u aanspraak heeft op een pensioen 
of uitkering, kunt u in confl ict komen met de uitvoe
ringsinstelling over de vaststelling of hoogte van uw 
uitkering. Juist wanneer een confl ict uw middelen van 
bestaan raakt, is juridische bijstand essentieel. Kies in 
dat geval voor de zekerheid van de module Inkomen.

Wilt u de meest uitgebreide dekking, zodat u zo 
weinig mogelijk risico loopt? Kies dan ook voor de 
module Fiscaal & Vermogen. Dan staat u sterker bij 
bijvoorbeeld een geschil met de Belastingdienst of 
bij de aanschaf van een tweede huis.

Wie •  U;
•  uw gezinsleden;
•  inzittenden of gemachtigd bestuurders.

•  U;
•  uw gezinsleden.

•  U;
•  uw gezinsleden.

•  U;
•  uw gezinsleden.

Wat •  Letsel;
•  schade aan uw vervoersmiddel;
•  u maakt een verkeersfout (of dat wordt beweerd) en daarvoor wordt 

u strafrechtelijk vervolgd; 
•  uw rijbewijs wordt buiten een strafrechtelijke procedure ingevorderd.

•  Het verhalen van schade;
•  consumentenovereenkomsten, bijvoorbeeld met een nuts

bedrijf of provider of bij de aankoop van duurzame 
consumptiegoederen;

•  koop en verkoop, huur, onderhoud en verbouwing van 
uw woning; 

•  burenrecht;
•  personen en familierecht;
•  erfrecht;
•  letsel bij medische fouten;
•  strafrechtelijke vervolging wegens dood of letsel door schuld;
•  bij het verwijt dat u t.o.v. iemand anders onrechtmatig 

heeft gehandeld;
•  geschil in uw functie als onbetaald bestuurder van een 

vereniging of stichting.

•  Arbeidsovereenkomsten;
•  sociale verzekeringsuitkering of voorziening;
•  pensioenaanspraken en pensioenuitkering;
•  geschillen m.b.t. uw aanstelling als ambtenaar;
•  bij een verwijt dat u uw werkzaamheden in loondienst niet volgens 

de beroepsregels heeft uitgevoerd.

•  Effectentransacties;
•  tweede woning (voor eigen gebruik): overeenkomsten, burenrecht en 

onteigening;
•  een opgelegde belastingaanslag.

Wat niet •  Zonder wettelijke bevoegdheid een vervoermiddel besturen 
(bijvoorbeeld zonder rijbewijs);

•  deelname aan snelheid en/of behendigheidsritten;
•  besturen van een vervoermiddel onder invloed van alcohol of drugs.

•  Echtscheidingen en samenlevingsverbanden;
•  woning die u niet bewoont, heeft bewoond of gaat 

bewonen;
•  verhuur van uw woning;
•  aankoop van gebruikte motorrijtuigen, zonder garantie 

van een erkende (BOVAG) dealer;
•  beleggingen, aandelen, obligaties en andere 

waardepapieren.

•  De uitoefening van een vrij beroep of bedrijf. •  Woning die u niet zelf bewoont of heeft bewoond;
•  verhuur van woning.

Waar •  Wereld •  Europese Unie;
•  woning alleen in Nederland.

•  Europese Unie •  Nederland;
•  voor een tweede woning binnen de Europese Unie. 

Meeverzekerde
externe kosten

•  Geen maximum binnen Europa;
•  buiten Europa geldt een limiet van €10.000,.

•  Kosten van een advocaat of deskundigen;
•  kosten van opgeroepen getuigen;
•  uw deel van de kosten van mediation;
•  gerechtskosten.

•  Geen maximum.

•  Kosten van een advocaat of deskundigen die voor u 
worden ingeschakeld;

•  kosten van voor u opgeroepen getuigen;
•  uw deel van de kosten van mediation;
•  gerechtskosten.

•  Geen maximum.

•  Kosten van een advocaat of deskundigen die voor u worden 
ingeschakeld;

•  kosten van voor u opgeroepen getuigen;
•  uw deel van de kosten van mediation;
•  gerechtskosten.

•  Geen maximum.

•  Kosten van een advocaat of deskundigen die voor u worden 
ingeschakeld;

•  kosten van voor u opgeroepen getuigen;
•  uw deel van de kosten van mediation;
•  gerechtskosten.

Wachttijd •  Geen: we helpen u direct. •  Drie maanden;
•  wachttijd geldt niet voor strafzaken; 
•  wachttijd geldt niet bij het oversluiten van een 

rechts bijstandverzekering van een andere aanbieder.

•  Drie maanden; 
•  wachttijd geldt niet voor klacht, tucht en strafzaken.

•  Drie maanden;
•  wachttijd geldt niet voor overeenkomsten die na de ingangsdatum 

van de verzekering zijn gesloten.

Minimum 
schadebedrag

Geen € 200, € 200, € 200,

Eigen risico Geen Geen Geen Geen

Dit overzicht beschrijft op hoofdlijnen de dekking. Raadpleeg voor details en mogelijke uitzonderingen de voorwaarden of 
vraag ernaar bij uw verzekeringsadviseur.
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Verkeer Consument & Wonen Inkomen Fiscaal & Vermogen

U en uw gezinsleden zijn over de hele wereld verzekerd 
van professionele rechtshulp voor geschillen die voort
komen uit uw deelname aan het verkeer. Het maakt 
hierbij niet uit hoe u zich verplaatst. Dit kan per auto 
zijn, maar bijvoorbeeld ook wandelend of skiënd.

U bent binnen de Europese Unie verzekerd van 
rechtshulp voor uiteenlopende consumenten
zaken. Denk bijvoorbeeld aan online aankopen of 
aan problemen met uw leverancier van energie, 
telefoon of internet. Daarnaast helpen we u met 
het verhalen van uw schade die door een ander is 
toegebracht en zijn conflicten die te maken heb
ben met uw woning verzekerd in deze module.

Een gedwongen ontslag komt bijna altijd onverwacht. 
Maar ook wanneer u aanspraak heeft op een pensioen 
of uitkering, kunt u in conflict komen met de uitvoe
ringsinstelling over de vaststelling of hoogte van uw 
uitkering. Juist wanneer een conflict uw middelen van 
bestaan raakt, is juridische bijstand essentieel. Kies in 
dat geval voor de zekerheid van de module Inkomen.

Wilt u de meest uitgebreide dekking, zodat u zo  
weinig mogelijk risico loopt? Kies dan ook voor de 
module Fiscaal & Vermogen. Dan staat u sterker bij  
bijvoorbeeld een geschil met de Belastingdienst of  
bij de aanschaf van een tweede huis.

Wie •  U;
•  uw gezinsleden;
•  inzittenden of gemachtigd bestuurders.

•  U;
•  uw gezinsleden.

•  U;
•  uw gezinsleden.

•  U;
•  uw gezinsleden.

Wat •  Letsel;
•  schade aan uw vervoersmiddel;
•  u maakt een verkeersfout (of dat wordt beweerd) en daarvoor wordt 

u strafrechtelijk vervolgd; 
•  uw rijbewijs wordt buiten een strafrechtelijke procedure ingevorderd.

•  Het verhalen van schade;
•  consumentenovereenkomsten, bijvoorbeeld met een nuts

bedrijf of provider of bij de aankoop van duurzame 
consumptiegoederen;

•  koop en verkoop, huur, onderhoud en verbouwing van  
uw woning; 

•  burenrecht;
•  personen en familierecht;
•  erfrecht;
•  letsel bij medische fouten;
•  strafrechtelijke vervolging wegens dood of letsel door schuld;
•  bij het verwijt dat u t.o.v. iemand anders onrechtmatig  

heeft gehandeld;
•  geschil in uw functie als onbetaald bestuurder van een  

vereniging of stichting.

•  Arbeidsovereenkomsten;
•  sociale verzekeringsuitkering of voorziening;
•  pensioenaanspraken en pensioenuitkering;
•  geschillen m.b.t. uw aanstelling als ambtenaar;
•  bij een verwijt dat u uw werkzaamheden in loondienst niet volgens 

de beroepsregels heeft uitgevoerd.

•  Effectentransacties;
•  tweede woning (voor eigen gebruik): overeenkomsten, burenrecht en 

onteigening;
•  een opgelegde belastingaanslag.

Wat niet •  Zonder wettelijke bevoegdheid een vervoermiddel besturen  
(bijvoorbeeld zonder rijbewijs);

•  deelname aan snelheid en/of behendigheidsritten;
•  besturen van een vervoermiddel onder invloed van alcohol of drugs.

•  Echtscheidingen en samenlevingsverbanden;
•  woning die u niet bewoont, heeft bewoond of gaat 

bewonen;
•  verhuur van uw woning;
•  aankoop van gebruikte motorrijtuigen, zonder garantie  

van een erkende (BOVAG) dealer;
•  beleggingen, aandelen, obligaties en andere 

waardepapieren.

•  De uitoefening van een vrij beroep of bedrijf. •  Woning die u niet zelf bewoont of heeft bewoond;
•  verhuur van woning.

Waar •  Wereld •  Europese Unie;
•  woning alleen in Nederland.

•  Europese Unie •  Nederland;
•  voor een tweede woning binnen de Europese Unie. 

Meeverzekerde 
externe kosten

•  Geen maximum binnen Europa;
•  buiten Europa geldt een limiet van €10.000,.

•  Kosten van een advocaat of deskundigen;
•  kosten van opgeroepen getuigen;
•  uw deel van de kosten van mediation;
•  gerechtskosten.

•  Geen maximum.

•  Kosten van een advocaat of deskundigen die voor u  
worden ingeschakeld;

•  kosten van voor u opgeroepen getuigen;
•  uw deel van de kosten van mediation;
•  gerechtskosten.

•  Geen maximum.

•  Kosten van een advocaat of deskundigen die voor u worden 
ingeschakeld;

•  kosten van voor u opgeroepen getuigen;
•  uw deel van de kosten van mediation;
•  gerechtskosten.

•  Geen maximum.

•  Kosten van een advocaat of deskundigen die voor u worden 
ingeschakeld;

•  kosten van voor u opgeroepen getuigen;
•  uw deel van de kosten van mediation;
•  gerechtskosten.

Wachttijd •  Geen: we helpen u direct. •  Drie maanden;
•  wachttijd geldt niet voor strafzaken; 
•  wachttijd geldt niet bij het oversluiten van een  

rechtsbijstandverzekering van een andere aanbieder.

•  Drie maanden; 
•  wachttijd geldt niet voor klacht, tucht en strafzaken.

•  Drie maanden;
•  wachttijd geldt niet voor overeenkomsten die na de ingangsdatum 

van de verzekering zijn gesloten.

Minimum 
schadebedrag

Geen € 200, € 200, € 200,

Eigen risico Geen Geen Geen Geen
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Huis kopen
Mike en Fleur zijn op zoek naar een nieuw huis. Nu zij hun 
eerste kindje hebben willen zij graag ruimer wonen. Hun oog 
valt op een tweeondereenkapwoning in een leuke gezins
buurt. Ze doen een bod dat direct geaccepteerd wordt. 
Een week later blijkt dat het houten balkon van de woning 
verrot is en op instorten staat. De verkopende partij heeft dit 
niet verteld. Mike en Fleur hebben duidelijk te veel betaald en 
voelen zich bedrogen. Snel nemen ze contact op met hun 
rechtsbijstandverzekeraar.

Eerste baan
Maarten is net afgestudeerd en krijgt een baan aangeboden als 
fi nancieel adviseur bij een bank. Een enorme kans en bovendien 
krijgt hij gelijk een vast contract. Met veel plezier begint hij aan 
zijn eerste baan. Een paar maanden later blijkt dat de omzet van 
het bedrijf sterk is gedaald. Er gaan zelfs geruchten dat er 
ontslagen vallen. Maarten heeft net een appartement gekocht 
en is bang dat hij de laan uitvliegt. Gelukkig heeft hij een rechts
bijstandverzekering.

ProRechtPolis® Particulier

Praktijkvoorbeelden
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Meer informatie?
Wilt u meer informatie? Kijk op www.arag.nl of neem contact 
op met uw verzekeringsadviseur. Hij staat altijd voor u klaar 
om u te informeren over deze en andere rechtsbijstand
verzekeringen van ARAG. Ook met het invullen van het 
aanvraagformulier helpt hij u graag.

Interesse?
Wilt u de ARAG ProRechtPolis Particulier afsluiten? Vul dan 
het aanvraagformulier in en stuur het op. 
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Kastanjelaan 2, 3833 AN Leusden  •  Postbus 230, 3830 AE Leusden  •  www.arag.nl


