
 

VERSCHILLENLIJST voorwaarden ARAG ProRecht polis particulier  
 
 

 ARAG ProRecht polis 
particulier 2015 

ARAG ProRecht polis 
particulier 2010 

Contractsduur  
 

Onbepaalde termijn. Polis is 
dagelijks opzegbaar met een 
opzegtermijn van 1 maand. 

Contractduur naar keuze  
1 of 5 jaar. 

Echtscheidingsmediation  
(module D Fiscaal & 
Vermogen) 

De kosten van een mediator 
worden (eenmalig per huwelijk of 
geregistreerd partnerschap) tot 
maximaal € 3.000,- vergoed. 

Niet verzekerd. 

Externe kostendekking  Tot maximaal € 50.000,- verzekerd.  
Buiten Europa en de niet-Europese 
landen rond de Middellandse Zee 
beperkt tot maximaal € 10.000,-. 

Buiten Europa en de niet-Europese 
landen rond de Middellandse Zee 
beperkt tot maximaal € 10.000,-. 

Vrije keuze externe 
rechtshulpverlener 

Wanneer het bij een gerechtelijke of 
administratieve procedure niet 
verplicht is om een advocaat in te 
schakelen, maar dat op verzoek van 
een verzekerde wel gebeurt, 
vergoedt ARAG de externe kosten 
tot maximaal € 6.000,- all-in per 
gebeurtenis.  
Het een en ander als gevolg van de 
uitspraak van het Europese Hof 
inzake de vrije advocaatkeuze. 

Geen beperking. 

Reisgenoot  
 
 
Module A ‘Verkeer’ 
 
 
Module B ‘Consument & 
Wonen’ 

Ook is verzekerd een reisgenoot bij 
vakanties die een verzekerde heeft 
geboekt.  
In module A geldt dat voor het 
vervoer van en naar de reis-
bestemming.  
In module B geldt dat voor 
problemen rondom een gehuurde 
accommodatie en voor de afgesloten 
reis- en annuleringsverzekering. 

 
 
 
Niet verzekerd. 
 
Niet verzekerd. 

Strafzaken  Er is geen dekking voor straf-
rechtzaken die administratief (met 
een boete) worden afgehandeld. Dat 
zijn bijvoorbeeld verkeersboetes. 

Was verzekerd tot aan 
strafzaak. 

Juridisch geschil  Bij zaken waarbij het twijfel-achtig is 
of het bij een gemelde zaak om een 
‘geschil’ gaat, kan ARAG van 
verzekeringnemer verlangen dat 
geschil d.m.v. een rapport aan te 
tonen. 

Geen beperking. 

Onbehoorlijk gedrag  Als een verzekerde zich tegenover 
ARAG of haar medewerkers 
onbehoorlijk gedraagt, kan daardoor 
de aanspraak op rechtsbijstand 
komen te vervallen 

Is niet specifiek beschreven; 
algemene gedragsregels. 

Inschakelen externe 
advocaat 

In de voorwaarden wordt 
uitdrukkelijker bepaald dat 
alleen ARAG een externe 
advocaat mag inschakelen. 

In de voorwaarden wordt bepaald 
dat alleen ARAG een externe 
advocaat mag inschakelen. 

 


