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De ARAG ProRechtPolis®Particulier 
Deze verzekering bestaat uit een zeer uitgebreide dekking voor rechtsbijstand voor particulieren.  
Dit product is geschikt voor Nederlandse consumen ten en/of huishoudens in alle leeftijds groepen, 
zowel alleen  staand als samen wonend, die zich willen verzekeren voor juridische hulp bij een conflict. 
Het product heeft geen wachttijd, en heeft een ruime dekking per module.

De basismodule is Verkeer. Daar kunnen een aantal modules aan toe  gevoegd worden:  
Consument & Wonen, Inkomen en Fiscaal & Vermogen. 

In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd. Indien het conflict 
verzekerd is, worden alle kosten vergoed van hulp van onze eigen ARAG juridisch specialisten. 
Voor alle overige kosten (zoals kosten van een rechtszaak, mediation, of een juridisch specialist  
of expert die niet bij ARAG werkt) geldt een limiet van € 50.000 (per gebeurtenis/conflict).

De ARAG Flexpolis 
Een flexibele rechtsbijstandverzekering voor particulieren. Dit product is geschikt voor Nederlandse 
consumenten en/of huishoudens in alle leeftijdsgroepen, zowel alleenstaand als samenwonend, 
die zich willen verzekeren voor juridische hulp bij een conflict. De premies zijn afhankelijk van de 
leefsituatie en wensen, zoals de keuze voor een eigen risico, het uitsluiten van burenconflicten  
en wel of niet in het bezit van een koopwoning.

De basismodule is Consument & Wonen. Deze is uit te breiden met de module Verkeer en/of Inkomen. 
Het product kent geen wachttijd. 

In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd. Indien het 
conflict verzekerd is, worden alle kosten vergoed van hulp van onze eigen ARAG juridisch specialisten. 
Voor alle overige kosten (zoals kosten van een rechtszaak, mediation,of een juridisch specialist  
of expert die niet bij ARAG werkt) geldt een limiet van € 15.000 (per gebeurtenis/conflict).
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De ARAG ProRechtCombinatie®  
Zakelijke Markt 
Een rechtsbijstandverzekering specifiek voor 
ondernemers met personeel, gevestigd in Nederland. 
Dit product is geschikt voor ondernemers die  
de financiële risico’s van juridische hulp bij een  
onverwacht conflict tijdens het uitoefenen van  
de beroepspraktijk of bedrijf willen verzekeren. 

Het product heeft een modulaire opbouw.  
De basismodule is Verkeer, de aanvullende 
modules zijn Bedrijfsvoering & Incasso, Inkoop  
en Verkoop. Voor een aantal branches is het niet 
mogelijk de modules Inkoop en/of Verkoop af te 
sluiten. De premie is afhankelijk van de branche  
en de omvang van het bedrijf. 

In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor 
iemand wel en niet is verzekerd. Indien het conflict 
verzekerd is, worden alle kosten vergoed van hulp 
van onze eigen ARAG juridisch specialisten. Voor alle 
overige kosten (zoals kosten van een rechtszaak, 
mediation, of een juridisch specialist of expert die 
niet bij ARAG werkt) geldt een limiet van € 40.000 
(per gebeurtenis/conflict).

De ARAG ProRechtCombinatie®  
Zelfstandigen Zonder Personeel 
Een rechtsbijstandverzekering specifiek voor 
ondernemers zonder personeel, ZZP’ers, gevestigd 
in Nederland. Dit product is geschikt voor ZZP’ers 
die de financiële risico’s van juridische hulp bij een 
onverwacht conflict tijdens het uitoefenen van  
de beroepspraktijk of bedrijf willen verzekeren.
 
Het product kent een modulaire opbouw.  
De basismodules zijn Verkeer en Bedrijfsvoering  
& Incasso, de aanvullende modules zijn Inkoop  
en Verkoop. Voor een aantal branches is het niet 
mogelijk de modules Inkoop en/of Verkoop af te 
sluiten. De premie is afhankelijk van de branche 
en de omvang van de activiteiten.

In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor 
iemand wel en niet is verzekerd. Indien het conflict 
verzekerd is, worden alle kosten vergoed van hulp 
van onze eigen ARAG juridisch specialisten.  
Voor alle overige kosten (zoals kosten van een 
rechtszaak, mediation, of een juridisch specialist  
of expert die niet bij ARAG werkt) geldt een limiet 
van € 40.000 (per gebeurtenis/conflict).

De ARAG ProRechtCombinatie®  
Agrarische Sector
Een rechtsbijstandverzekering specifiek voor 
ondernemers in de agrarische sector, zoals boeren 
en tuinders, met een eigen agrarisch bedrijf,  
gevestigd in Nederland. Dit product is geschikt 
voor agrariërs die de financiële risico’s van  
juridische hulp bij een onverwacht conflict  
tijdens het uitoefenen van de beroepspraktijk  
of bedrijf willen verzekeren. 

Het product bestaat standaard uit de modules 
Verkeer, Bedrijfsvoering & Incasso, Inkoop en 
Verkoop. De premie is afhankelijk van het soort 
bedrijf en de omvang van de activiteiten. In het 
product is standaard de particuliere dekking  
inbegrepen (Verkeer, Consument & Wonen en 
Inkomen). De module ‘Fiscaal & Vermogen  
particulier’ is optioneel mee te verzekeren.

In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor 
iemand wel en niet is verzekerd. Indien het conflict 
verzekerd is, worden alle kosten vergoed van hulp 
van onze eigen ARAG juridisch specialisten.  
Voor alle overige kosten (zoals kosten van een 
rechtszaak, mediation, of een juridisch specialist  
of expert die niet bij ARAG werkt) geldt een limiet 
per gebeurtenis/conflict van € 25.000 voor het 
zakelijke deel en € 50.000 voor het particuliere deel.

De ARAG ProRechtCombinatie®  
(Para)medici 
Een rechtsbijstandverzekering specifiek voor 
ondernemers in de (para)medische- en zorg-
sector, gevestigd in Nederland. Dit product  
is geschikt voor ondernemers die de financiële  
risico’s van juridische hulp bij een onverwacht 
conflict tijdens het uitoefenen van de beroeps-
praktijk of bedrijf willen verzekeren.

Het product bestaat standaard uit de modules 
Verkeer, Praktijk voering & Incasso, Inkoop en 
Verkoop. De premie is afhankelijk van het type  
en de omvang van de activiteiten, zoals soort 
medicus, praktijkvorm, aantal werkzame 
personen en gelieerde ondernemingen.

In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waar-
voor iemand wel en niet is verzekerd. Indien het 
conflict verzekerd is, worden alle kosten vergoed 
van hulp van onze eigen ARAG juridisch specialisten. 
Voor alle overige kosten (zoals kosten van een 
rechtszaak, mediation, of een juridisch specialist 
of expert die niet bij ARAG werkt) geldt een limiet 
van € 40.000 (per gebeurtenis/conflict).
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De ARAG ProRechtCombinatie®  
Verenigingen
Een rechtsbijstandverzekering specifiek  
voor amateursport- en ontspannings-/hobby-
verenigingen. Dit product is geschikt voor 
(bestuurs)leden van verenigingen die de financiële 
risico’s van juridische hulp bij een onverwacht 
conflict tijdens het uitoefenen van de verenigings-
activiteiten willen verzekeren. Het aantal leden  
van de vereniging is de premie bepalende factor. 
Daarnaast kan het vrijwilligersrisico  
mee  verzekerd worden. 

In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waar-
voor iemand wel en niet is verzekerd. Indien het 
conflict verzekerd is, worden alle kosten vergoed 
van hulp van onze eigen ARAG juridisch specialisten. 
Voor alle overige kosten (zoals kosten van een 
rechtszaak, mediation, of een juridisch specialist  
of expert die niet bij ARAG werkt) geldt een limiet 
van € 40.000 (per gebeurtenis/conflict).

De ARAG ProRechtCombinatie® 
VVE 
Een rechtsbijstandverzekering specifiek voor  
een Vereniging van Eigenaren. Dit product is 
geschikt voor VVE’s die de financiële risico’s van 
juridische hulp bij een onverwacht conflict tijdens 
het uitoefenen van de verenigingsactiviteiten 
willen verzekeren. Ook zijn de bestuursleden  
van de VVE verzekerd als zij niet worden betaald 
voor hun werk voor de vereniging, én wanneer zij 
een conflict krijgen terwijl ze aan het werk zijn 
voor deze VVE.

De verzekering kent een modulaire opbouw.  
De basismodule is VVE Activiteiten en Incasso,  
de aanvullende module is Verborgen Gebreken.  
De premiebepalende factor is het aantal  
appartementen. 

In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor 
iemand wel en niet is verzekerd. Indien het conflict 
verzekerd is, worden alle kosten vergoed van hulp 
van onze eigen ARAG juridisch specialisten.  
Voor alle overige kosten (zoals kosten van een 
rechtszaak, mediation, of een juridisch specialist  
of expert die niet bij ARAG werkt) geldt een limiet 
van € 40.000 (per gebeurtenis/conflict).

Een rechtsbijstandverzekering specifiek voor 
ondernemers die actief zijn in de financiële dienst-
verlening als assurantiebemiddelaar. Dit product  
is geschikt voor assurantiebemiddelaars die  
de financiële risico’s van juridische hulp bij een  
onverwacht conflict tijdens het uitoefenen  
van de bedrijfsactiviteiten willen verzekeren.  
Naast verzekeringsadviseurs kunnen dit ook  
financieel planners / adviseurs en makelaars zijn.

Het product kent een modulaire opbouw. De basis-
module is Kantoor, de aanvullende modules zijn 
Assurantiebemiddeling en Advies, Financiering en 
Hypotheken, Financieel planner, Sparen, Betalen 
en Cliëntenremisier, Makelaar in onroerend goed, 
Gevolmachtigd assurantiebedrijf. Daarnaast kunnen 
nevenactiviteiten worden meeverzekerd.

De premie is afhankelijk van het type en de omvang 
van de activiteiten, zoals het aantal werkzame 
personen, loonsom, aantal panden en  
gelieerde ondernemingen. 

In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor 
iemand wel en niet is verzekerd. Indien het conflict 
verzekerd is, worden alle kosten vergoed van hulp  
van onze eigen ARAG juridisch specialisten.  
Voor alle overige kosten (zoals kosten van een  
rechtszaak, mediation, of een juridisch specialist  
of expert die niet bij ARAG werkt) geldt een limiet  
van € 40.000 (per gebeurtenis/conflict).
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De ARAG ProRechtCombinatie® Assurantiebemiddeling 
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