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Rechtsbijstandverzekering
Ontslag? Miskoop? Burenruzie? Met de Rechtsbijstandverzekering van ARAG heeft u altijd een jurist
aan uw zijde. Zo bent u verzekerd van juridisch advies wanneer u het nodig heeft. Bijvoorbeeld
wanneer u een conflict heeft met uw werkgever, letselschade heeft opgelopen of een miskoop heeft
gedaan.
Neem contact op met een van onze adviseurs voor meer informatie of het afsluiten van een
verzekering.

Dekking
RECHTSBIJSTANDVERZEKERING FLEXPOLIS
Bij de Flexpolis Rechtsbijstandverzekering kunt u ervoor kiezen om alleen de zaken te verzekeren die
voor u van toepassing zijn. Ook kunt u zelf kiezen of u wel of geen eigen risico wenst.
RECHTSBIJSTANDVERZEKERING PRORECHTPOLIS
Wellicht vragen uw persoonlijke situatie en levensstijl om een meer uitgebreide dekking. In dat geval
bent u gebaat bij een rechtsbijstandverzekering met vergelijkbare modules als de Flexpolis, maar
gebaseerd op de ARAG ProRechtPolis®. Deze biedt extra zekerheid, bovendien kunt u kiezen voor de
module Fiscaal & Vermogen. Voor vragen of advies kunt u contact met ons opnemen.

Aanvullende informatie
Polisvoorwaarden van onze volmachtproducten

→ Ga naar Downloads

Verzekeringskaarten

→ Ga naar Downloads voor meer

•
•

Verzekeringskaart Rechtsbijstandverzekering Flexpolis ARAG,
https://verzekeringskaarten.nl/arag/Flexpolis
Verzekeringskaart Rechtsbijstandverzekering ProRechtPolis ARAG,
https://verzekeringskaarten.nl/arag/ProRechtPolis

Zaak melden bij ARAG

→ https://claim.arag.nl/particulier/zaakmelden

Contact
ARAG is maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:30 uur bereikbaar via 033 – 4342 342

Heeft u een juridisch geschil? Dit is wat ARAG voor u doet.
Heeft u een (dreigend) conflict en heeft u een Rechtsbijstandsverzekering bij ARAG, dan kunt u voor
juridisch advies terecht bij ARAG. In veel gevallen kunt u het advies direct in praktijk brengen. Ook
kunt u uw zaak eenvoudig online bij ARAG indienen. In deze video vertelt ARAG u graag welke
stappen doorlopen worden vanaf het moment dat u uw zaak gemeld heeft. Zo weet u precies waar u
aan toe bent. https://www.youtube.com/watch?v=94UlY3qt-q0&feature=emb_logo

