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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.

Rechtsbijstand 

voor mij  

en mijn gezin

ARAG. Uw Rechtsbijstandsverzekeraar.



Onze oplossingen op maat van uw behoeften en uw 
budget: 

Kies voor een basisdekking met vrijstelling (ARAG  BasicS). 
Deze biedt u goede waarborgen tegen een zeer democratische 
premie.  
Voor een ruimere bescherming, kies voor één van de 
andere oplossingen: Bronze, Silver, Access of Gold.   

Gaat u onbezorgd door het leven en wenst u zo weinig 
mogelijk discussies en conflicten? Dat is perfect mogelijk. 
Maar soms komt het erop aan om uw rechten te verdedigen 
en op te komen voor uw belang. In zo’n geval doet u maar 
beter een beroep op specialisten, die u voor onaangename 
verrassingen behoeden. Een rechtsbijstandsverzekering 
voor uw gezin is dan ook onmisbaar!

Rechtsbijstand  
voor heel uw gezin

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

PARTICULIER

Opties (in Package)

 
+ 1  

gezins-
voertuig

+ 2  
gezins-  

voertuigen

 
+ alle voer-
tuigen van 
het gezin

BasicS * - 105 157 -

Bronze 80 156 222 264
Silver 120 196 262 304
Access 215 291 357 399

Gold 340 416 482 524

vrijstelling * 326 389 441 475

Private Life    
Independent 260

+ + +

*  Vrijstelling: €500 enkel  voor kosten van erelonen van 
    advocaten

Particulier

Schadevergoeding 
U bent het slachtoffer van een agressie. U, als voetganger 
of fietser, wordt aangereden door een automobilist. 
Uw woning werd beschadigd ten gevolge van werken die 
plaatsvinden in uw straat...
Een gespecialiseerd ARAG-team stelt alles in het werk om 
de schade die u geleden heeft te recupereren 
- materiële schade, lichamelijke, ...
- een tegen-expert en/of een medisch expert zal 
   aangesteld worden op kosten van ARAG indien nodig.

U begaat een overtreding 
U bent fietser of voetganger en pleegt een verkeers- 
overtreding. Een brokstuk van uw dakgoot van uw  gebouw 
of van uw dak valt naar beneden waardoor een voorbij-
ganger gekwetst wordt. U wordt strafrechtelijk vervolgd 
en moet verschijnen voor de politierechtbank. ARAG stelt 
de advocaat van uw keuze aan om u te vertegenwoordigen 
en te verdedigen. De kosten en erelonen van deze advocaat 
worden betaald door ARAG.

U heeft een contractueel geschil 
U heeft meubilair aangekocht voor uw woning die bij levering 
werd beschadigd. Uw elektriciteitsfactuur  stemt niet 
overeen met het werkelijke verbruik. U bent huurder en 
de eigenaar van het gebouw verhoogt de huur eenzijdig. U 
heeft een conflict met uw bank, organisme met betrekking 
tot uw lening, uw verzekeringsmaatschappij ...
Onze medewerkers zijn absolute specialisten in hun vak 
en stellen alles in het werk om uw rechten te laten gelden. 
Iedere keer, indien nodig, wordt een expert aangesteld op 
kosten van ARAG.

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.


