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Rechtsbijstandverzekering premies       
Alle genoemde premies zijn excl. assurantiebelasting. 
 
DAS-rechtsbijstand        januari 2019 
Let op: deze premies zijn voor contracten voor onbepaalde tijd. Indien de verzekering opgenomen 
wordt in het Vink Verbeek Pakket krijgt de verzekering ook pakketkorting: 5% bij 2 verzekeringen, 
7,5% bij 3 verzekeringen en 10% bij 4 of meer verzekeringen. 
 
Rechtsbijstand voor Verkeersdeelnemers € 
Alleenstaand 65,54 
Gezin 77,90 
Een 5-jaarscontract krijgt 7% korting  
  
  
Rechtsbijstand voor particulieren  gezin 
Basis  140,53 
Consumeren en Wonen  98,20 
Werk  104,03 
Belasting, Vermogen en Scheidingsmediation  48,20 
Een alleenstaande krijgt 10% korting op de premie.   
   
De dekking Basis is verplicht, elke andere dekking is optioneel.  
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ARAG Rechtsbijstand                          januari 2019 
 
Let op: deze premies zijn op basis van gezin. Indien de verzekering opgenomen wordt in het Vink 
Verbeek Pakket krijgt de verzekering ook pakketkorting: 5% bij 2 verzekeringen, 7,5% bij 3 
verzekeringen en 10% bij 4 of meer verzekeringen. 
 
Premies Prorechtpolis, maximumbedrag vrije advocaatkeuze € 3000 € 
Module Verkeer 72,50 
Modules Verkeer + Consument&Wonen 188,33 
Modules Verkeer + Consument&Wonen + Inkomen 289,88 
Modules Verkeer + Consument&Wonen + Inkomen + Fiscaal&Vermogen 346,02 
 
Premies Flexpolis, huurwoning, maximumbedrag vrije advocaatkeuze € 3000 € 
Module Consument&Wonen 110,68 
Modules Consument&Wonen + Verkeer 129,62 
Modules Consument&Wonen + Inkomen 193,49 
Modules Consument&Wonen + Inkomen + Verkeer 212,43 
 
Premies Flexpolis, koopwoning, maximumbedrag vrije advocaatkeuze € 3000 € 
Module Consument&Wonen 142.31 
Modules Consument&Wonen + Verkeer 161,26 
Modules Consument&Wonen + Inkomen 225,12 
Modules Consument&Wonen + Inkomen + Verkeer 244,07 
Optioneel: vrije advocaatkeuze maximaal € 6000 of € 12000 tegen hogere premie. 
 

 

ARAG Legal Services 
De juridische helpdesk helpt u met preventief advies en beantwoordt uw juridische 
vragen. Voor zaken die niet door de verzekering gedekt zijn, kunt u een beroep doen 
op ARAG Legal Services. 

 

Verkeer 
Juridische bijstand in alle verkeerssituaties waaraan u en uw gezin deelnemen. Denk 
hierbij aan fiets, auto maar ook wandelen en skiën. 

 

Consument & wonen 
U bent verzekerd van rechtshulp voor uiteenlopende consumentenzaken en zaken 
rond uw huur- of koopwoning. 

 

Inkomen 
U en uw gezin zijn verzekerd van juridische bijstand bij een arbeidsgeschil en bij 
zaken rond uw pensioen of uitkering. 

 

Fiscaal & vermogen 
U en uw gezin zijn verzekerd van juridische bijstand bij effectentransacties, bij zaken 
rond uw tweede woning binnen de EU en bij een opgelegde belastingaanslag. 
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