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ARAG Legal Helpline 

Tel.: 02 643 13 94

Krijg gebruiksklare antwoorden op al uw vragen. Als 
particuliere klant ontvangt u gratis juridisch advies 
via onze Legal Helpline en dit uiterlijk binnen de drie 
werkdagen!

Uw makelaar geeft u graag  

persoonlijk advies. 

Kennis van zaken
ARAG is enkel actief in rechtsbijstand.
Daarin zijn wij gespecialiseerd.

Onafhankelijk
Belangenconflicten met een andere verzekeraar,
financiële instelling, ... zijn bij ons onmogelijk.

Innovatief
Wij gaan op zoek naar creatieve oplossingen om aan 
uw verwachtingen te kunnen voldoen.
 
Internationaal
ARAG is een sterke speler op internationaal niveau.
Wij zijn actief in 14 europese landen, en in de  
Verenigde Staten.

Familiale onderneming
Toch is en blijft ARAG in familiale handen.

Onze troeven 
in een notendop

Heeft u een geschil? Bij ARAG stellen wij hiervoor 
alles in het werk. Wij reageren, signaleren en, indien 
nodig, procederen wij ook. Wij zijn meer dan een  
verzekeraar! Wij zijn een dienstverlener. Wij halen de 
angel uit conflicten en bieden u rust en zekerheid. 
Dat alles op onze eigen manier: persoonlijk, positief 
en met kennis van zaken. Wij zijn er voor u, onze klant.



Onze oplossingen op maat van uw behoeften en uw budget: 

 Traffic     € 46

        Uw gezinsleden en uzelf zijn geen eigenaar van een wagen  
        (bv. leasing). 
         Jullie zijn verzekerd tegen de risico’s gelinkt aan het verkeer 
        (bvb. als voetganger, fietser, gebruiker openbaar vervoer, ...).  

 Mobility Gold     € 90 / € 75*                                                       

     Uw gezinsleden en uzelf zijn eigenaar van één of meerdere 
         voertuig(en).
    Jullie zijn verzekerd tegen de risico’s verbonden aan deze 
   wagens, alsook tegen de risico’s gelinkt aan het verkeer  
        (bvb. als voetganger, fietser, gebruiker openbaar vervoer, ...). 

€ 90 (1 voertuig van het gezin)
€ 148 (2 voertuigen van het gezin)
> Voor alle andere voertuigen, geeft uw makelaar u graag advies.

Formule met een vrijstelling * :
€ 75 (1 voertuig van het gezin)
€ 115 (2 voertuigen van het gezin)

Slachtoffer van een verkeersongeval 
Een team van specialisten van ARAG stelt alles in het 
werk om uw schade te recupereren : 
- materiële en lichamelijke schade, schade aan uw voertuig 
   bij immobiliteit  …
- indien het nodig is, zal een tegenexpert en/of een medisch 
   expert aangesteld worden op kosten van ARAG. 

 
U begaat een inbreuk op het verkeers-
reglement
 
U wordt vervolgd voor de politierechtbank. ARAG duidt  
de advocaat van uw keuze aan die u zal vertegen- 
woordigen en verdedigen. De kosten en erelonen voor 
deze advocaat worden door ARAG betaald.

 Uw gezin is ook beschermd
 
Een fietstochtje loopt slecht af en uw kind wordt aan-
gereden door een verstrooide automobilist. ARAG ziet 
erop toe dat de lichamelijke schade precies vastgesteld 
wordt door een gespecialiseerd geneesheer en zal bij 
de tegenpartij een gedetailleerde aangifte tot schade- 
vergoeding indienen. ARAG betaalt ook de kosten voor 
deze specialist.

Wij stellen alles in het werk om uw 
rechten te laten gelden. 
Tot wie moet ik me richten om mijn schade te recupereren ?
Binnen welke termijn ? Wat kan ik aangeven ?
Hoe bewijs ik mijn schade ?
> Over al deze vragen en nog veel andere moet u zich niet 
     langer bekommeren. De specialisten van ARAG nemen  
      dit in handen.

Wij nemen de kosten ten laste om uw 
rechten te laten gelden. 
Wie zal de expert betalen die belast wordt met het  
betwisten van de schade die ik aangegeven heb en die 
de tegenpartij wil minimaliseren ? Wie zal de kosten 
en erelonen van de advocaat op zich nemen die me zal  
vertegenwoordigen voor de rechtbank ?
> Verzaak niet om uw rechten te verdedigen omwille van 
     kosten. ARAG neemt deze en andere kosten ten laste.
     En u hebt de vrije keuze van expert en advocaat.
 

Wij bieden u in alle omstandigheden 
juridische bijstand.

Wij bezorgen u gemoedsrust!
 
Wie is er zeker van dat hij nooit een ongeval zal 
hebben? Een goede rechtsbijstandverzekering 
laat u toe om uw belangen en rechten optimaal te  
verdedigen. Wij geven u enkele redenen waarom 
een onafhankelijke rechtsbijstand onmisbaar is.

-->  Ontdek nu alle details op www.arag.be

 Family Mobility Gold    € 210 / € 168*

        Uw gezinsleden en uzelf zijn verzekerd voor alle verplaatsingen
         met een al dan niet gemotoriseerd voertuig 
        (bvb. auto, fiets, moto, paard, ...)

Dit aanbod geldt enkel voor particulieren en fysieke personen.

* Formule met vrijstelling van € 500 enkel  voor kosten van 
erelonen van advocaten

Mobility
voertuigen en verkeer


