Onze troeven
in een notendop

Kennis van zaken

ARAG is enkel actief in rechtsbijstand.
Daarin zijn wij gespecialiseerd.

Onafhankelijk

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!

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.

ARAG
Web@ctive
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.

graag
Uw makelaar geeft u
persoonlijk advies.
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ARAG. Uw Rech

Surf op uw beide oren!

De troeven van ARAG
Web@ctive op een rijtje

De digitalisering van ons dagelijks leven maakt dat
alles sneller verloopt: online shoppen, skypen, doorsturen van bestanden …
Zowat iedereen heeft intussen ook een profiel op
een sociaal medium zoals Facebook, Twitter of
LinkedIn.
Maar staat u ook stil bij de risico’s? Denk aan een
vals Facebookprofiel, fraude via uw bankgegevens,
misbruik van uw foto’s …

- zeer ruime dekking
- lage kostprijs: slechts € 119
(taksen en kosten inbegrepen)
- alle gezinsleden zijn verzekerd
- geen vrijstelling
- geen wachttijd (tenzij bij contractuele
geschillen)

ARAG Web@ctive, een verzekeringsoplossing
van ARAG, beschermt u tegen al deze risico’s en
zorgt ervoor dat u zorgeloos het world wide web
op kunt.

1 | Online shoppen zonder zorgen

2 | Uw bankgegevens beschermd

• U koopt boeken en CD’s op het web. Bij de levering blijken
de spullen evenwel beschadigd. De leverancier schuift de
verantwoordelijkheid af. U blijft achter met een waardeloze aankoop!
• U schrijft in op een online-abonnement, maar achteraf
wordt u geconfronteerd met heel wat extra kosten.
Daarover was oorspronkelijk niks gezegd.

• Via phishing worden uw bankkaartgegevens gekraakt.
• Na een online-aankoop stelt u vast dat er zomaar geld
van uw rekening gehaald is.

>ARAG helpt u als een online-aankoop misgaat.

>Iedereen weet dat het gevaarlijk is om bankgegevens

via e-mail door te geven. Toch gebeurt het vaker dan
u denkt. Ook onbewust. Wij behartigen uw belangen
en zorgen ervoor dat uw rechten verdedigd worden.

Wij gaan voor u op zoek naar een oplossing van het
geschil.

4 | Uw social media-profielen
afgeschermd
• Op Facebook verschijnt een vals profiel met uw naam.
• Iemand heeft een Twitter-account aangemaakt met uw
naam en verstuurt vandaaruit de meest waanzinnige
tweets.
• Foto’s van uw gezin, die u op Facebook postte, verschijnen
plots op websites.

>Onze specialisten geven u het juiste advies en helpen
3 | Uw reputatie beveiligd

u om uw rechten te verdedigen.

• U tikt uw naam in een zoekmachine in en merkt dat er
plots heel wat ongewenste of zelfs foutieve gegevens
verschijnen.

> ARAG zorgt er samen met u voor dat de verantwoordelijke
aangepakt wordt en helpt u om de gegevens te laten
verwijderen.

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

