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Verplichte moduleopbouw
Voor bijna alle ProRechtCombinaties  
(behalve Agrarische Sector en (Para) Medici) 
geldt een verplichte moduleopbouw. 

Een module kan pas meeverzekerd worden 
als ook de voorgaande module is verzekerd. 
Module E en F zijn hiervan uitgezonderd.  
Deze modules kunnen vanaf module A + B 
meeverzekerd worden.

ARAG ProRechtCombinatie® Zakelijke Markt  |  Uitgangspunt: jaarpremie, limiet Vrije Keuze Rechtshulpverlener € 6.000

Deze tariefkaart geldt voor de adviseurs die de zakelijke ARAG producten verkopen, en combinaties willen sluiten 
met de particuliere producten Basis Verzekerd, Uitgebreid Verzekerd en Excellent Verzekerd. In de tariefkaart 
opgenomen premies zijn:
• onder voorbehoud: op basis van de ingevulde gegevens op het aanvraagformulier wordt een definitieve premie berekend.
• jaarpremies (betaling per jaar). Bij betaling per halfjaar geldt een toeslag van 3%, per kwartaal een toeslag van 4%  

en per maand een toeslag van 5%.
• gebaseerd op een looptijd van 1 jaar. Bij een contractduur van drie of vijf jaar, geldt een korting van respectievelijk 1,5% of 3%.
• gebaseerd op een maximale vergoeding van € 6.000 als een verzekerde een eigen rechtshulpverlener kiest terwijl dit volgens de 

wet niet noodzakelijk is (Vrije Keuze Rechtshulpverlener). 
• bij een maximale vergoeding van € 9.000 resp. € 12.000 wordt de berekende premie (en minimumpremie) verhoogd met een 

percentage, voor:
• module A met 1% resp. 2%. Dit geldt ook voor ProRechtCombinatie Bedrijfsmotorrijtuigen (de modules MV/M).
• module B, C, D met 12% resp. 15%. Dit geldt ook voor ProRechtCombinaties Binnenvaart, (Para)medici, Zelfstandigen 

Zonder Personeel, Vereniging van Appartementseigenaren en Verenigingen.
• excl. 21% assurantiebelasting.

Modules

A-Verkeer B-Bedrijfsvoering B-Incassodekking C-Inkoop D-Verkoop

Premie per type voertuig/aantal medewerkers
(niet gekentekende bedrijfsvoertuigen en werktuigen 
zijn automatisch meeverzekerd)

Basispremie Toeslag per 
nevenvestiging 
(indien van toepassing)

Toeslag per mee 
te verzekeren 
rechtspersoon 
(indien van toepassing)

Promillage 
loonsom *

Zonder verweer Met verweer***

 Branche Premie ‘B Bedrijfsvoering’ = Basispremie + Toeslagen + Promillage Loonsom Percentage over totaal van premie ‘B Bedrijfsvoering’

• Medewerker **** € 3,70 Detailhandel € 378,65 € 75,20 € 75,20 1,76‰ 5% 25% 15% 11,25%

• Personen-/bestel-/vrachtauto eigen vervoer
• Beroepsvervoer Benelux/Duitsland
• Beroepsvervoer Europa
• Kleinbus personenvervoer (incl. passagiers)
• Bus/Touringcar (incl.passagiers)
• Lesauto
• Taxi Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht
• Taxi overige steden
• Verhuurauto (incl. inzittenden)

€ 55,00
€ 110,09
€ 165,48
€ 110,06
€ 165,48
€ 165,48
€ 276,40
€ 165,48
€ 81,25

Garage** € 378,65 € 75,20 € 75,20 1,76‰ 10% 25% 20% 67,50%

Transport € 378,65 € 75,20 € 75,20 1,76‰ 5% 25% 10% 15,00%

Industrie € 378,65 € 75,20 € 75,20 1,76‰ 5% 25% 15% 56,25%

Dienstverlening € 378,65 € 75,20 € 75,20 1,76‰ 10% 25% 10% 30,00%

(Groot)-handel € 378,65 € 75,20 € 75,20 1,76‰ 5% 25% 15% 33,75%

Horeca € 378,65 € 75,20 € 75,20 1,76‰ 5% 25% 10% 11,25%

Bouwnijverheid € 378,65 € 75,20 € 75,20 1,76‰ 10% 25% 20% 56,25%

Premie nevenactiviteiten op aanvraag
*  Over loonsom, minimaal € 27.894 per medewerker. Bij een BV/NV ook de eigenaar/DGA meerekenen. ** Geldt niet voor de handelsvoorraad van garagebedrijven (wel voor eigen wagenpark). *** Module B wordt standaard aangeboden met incasso ‘zonder’verweer. U kunt kiezen 
voor de optie ‘met’ verweer. Verzekert uw klant zich ook voor module D, dan is deze optie niet van toepassing en kunt u de premie hanteren incasso ‘zonder’ verweer. Voor incasso ‘met’ verweer geldt een maximum premie van € 235,95.**** Bij het verzekeren van alleen module A dient 
u de premie te berekenen aan de hand van het aantal medewerkers (incl. de eigenaren) als er geen voertuigen aanwezig zijn en/of de premie hoger is dan als u de premie berekent over het aantal voertuigen.Bij verzekering van alleen module A geldt een minimumpremie ter waarde 
van minimaal 1 motorvoertuig. Voor detailhandel is de premie van module A binnen de dekkingscombinatie A + B(C)(D) altijd gebaseerd op het aantal medewerkers (incl. eigenaren). Voor de overige branches dient u de premie te berekenen aan de hand van het aantal medewerkers 
(incl. de eigenaren) als er geen voertuigen aanwezig zijn en/of de premie hoger is dan als u de premie berekent over het aantal voertuigen.



ARAG ProRechtCombinatie® Binnenvaart  |  Uitgangspunt: jaarpremie, limiet Vrije Keuze Rechtshulpverlener € 6.000

Modules

A-Verkeer B-Bedrijfsvoering B-Incassodekking C-Inkoop D-Verkoop

Premie per type voertuig/aantal medewerkers
(niet gekentekende bedrijfsvoertuigen en werktuigen  
zijn automatisch meeverzekerd)

Basispremie Toeslag per 
nevenvestiging*

Toeslag per mee 
te verzekeren 
rechtspersoon*

Promillage 
loonsom **

Zonder verweer

Premie ‘B Bedrijfsvoering’ = Basispremie + Toeslagen + Promillage Loonsom Percentage over totaal van premie ‘B Bedrijfsvoering’

• Binnenvaartschip € 373,23

€ 222,54 € 75,20 € 75,20 1,76‰ 5% 10% 15%• Duwbak € 110,52

• Motorrijtuigen € 55,00

* Indien van toepassing    ** Over loonsom, minimaal € 27.894 per medewerker. Bij een BV/NV ook de eigenaar/DGA meerekenen

Modules

A-Verkeer + B–Praktijkvoering & Incasso + C-Inkoop + D-Verkoop Aanvullende dekking

Per specialist Per overig (para-) 
medisch beroep

Toeslag per overige 
medewerker > 5

Toeslag per nevenvestiging Toeslag per gelieerde 
onderneming

Onderlinge geschillen per te  
verzekeren persoon per maat*

Nevenactiviteiten

€ 359,87 € 320,14 € 16,05 € 75,20 € 75,20 € 55,12 Op aanvraag

ARAG ProRechtCombinatie® (Para)medici  |  Uitgangspunt: jaarpremie, limiet Vrije Keuze Rechtshulpverlener € 6.000

* Minimumpremie € 185,46

Modules

Zakelijk: A-Verkeer + B–Bedrijfsvoering & Incasso + C-Inkoop + D-Verkoop  |  Particulier: A-Verkeer + B-Consument & wonen + C-Inkomen* Particulier: D – Fiscaal & Vermogen

Basispremie Toeslag per medewerker > 10 mede werkers Toeslag per gelieerde onderneming Nevenactiviteiten

Agrarisch bedrijf (akkerbouw, veeteelt of gemengd bedrijf) € 766,09

€ 19,23 €75,20 Op aanvraag € 51,19

Tuinbouwbedrijf onder glas:

• tot 10.000 m2 glas € 820,76

• tot 30.000 m2 glas € 1.073,58

• tot 50.000 m2 glas € 1.314,91

• boven 50.000 m2 glas Op aanvraag

ARAG ProRechtCombinatie® Agrarische Sector  |  Uitgangspunt: jaarpremie, limiet Vrije Keuze Rechtshulpverlener € 6.000 (andere limieten zijn niet te sluiten)

*  Standaard is er voor één eigenaar/firmant/directeur of maat een ARAG ProRechtPolis Particulier met module A, B, en C meeverzekerd. Indien meerdere eigenaren/firmanten/directeuren of maten een ARAG ProRechtPolis Particulier willen afsluiten dan geldt een kortingspercentage 
op de particuliere premie van 15%. Zie ook tabel ARAG ProRechtPolis® Particulier op pagina 4.

Te sluiten bij bovengenoemde ProRechtCombinaties:

*  Berekening premie modules E en F bij Vrije Keuze Rechtshulpverlener: 
- Bij keuze voor maximumbedrag bij Vrije Keuze Rechtshulpverlener van € 6.000 wordt de berekende premie verhoogd met 3,5%. 
- Bij keuze voor maximumbedrag bij Vrije Keuze Rechtshulpverlener van € 9.000 wordt de berekende premie verhoogd met 15,9%. 
- Bij keuze voor maximumbedrag bij Vrije Keuze Rechtshulpverlener van € 12.000 wordt de berekende premie verhoogd met 19%.

Modules Jaarpremie met een maximumbedrag bij Vrije Keuze Rechtshulpverlener van: € 6.000 € 9.000 € 12.000

E Eigendom o.g. (niet in eigen gebruik) Berekenen premie*: 0,25‰ van de herbouwwaarde (per pand) Min. premie: € 56,24 per pand Min.premie: € 62,98 per pand Min.premie: € 64,66 per pand

F Verhuur o.g. (niet in eigen gebruik) Berekenen premie*: 0,5% van de huurwaarde (per contract) Min.premie: € 105,52 per huurcontract Min.premie: € 118,16 per huurcontract Min.premie: € 121,32 per huurcontract
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Modules

A-Verkeer + B-Bedrijfsvoering & Incassodekking zonder verweer C-Inkoop D-Verkoop

Basispremie

€ 303,79 € 58,69 € 76,03

ARAG ProRechtCombinatie® Zelfstandigen Zonder Personeel  |  Uitgangspunt: jaarpremie, limiet Vrije Keuze Rechtshulpverlener € 6.000

Modules

VvE-Activiteiten & Incasso VvE-Verborgen Gebreken

Premie per appartement

€ 15,95
Minimumpremie € 197,95 per VVE

30% over module VvE-Activiteiten en Incasso
Minimumpremie € 59,39 per VvE

ARAG ProRechtCombinatie® Vereniging van Appartementseigenaren  |  Uitgangspunt: jaarpremie, limiet Vrije Keuze Rechtshulpverlener € 6.000

Modules

A-Verkeer + B-Verenigingsactiviteiten Aanvullende dekking: vrijwilligers meeverzekerd

Basispremie Toeslag per lid Per lid

€ 116,58 € 0,75 € 0,37

ARAG ProRechtCombinatie® Verenigingen  |  Uitgangspunt: jaarpremie, limiet Vrije Keuze Rechtshulpverlener € 6.000

Sluit ook een ARAG particuliere rechtsbijstand-
verzekering af. Op de premie van ARAG Basis 
Verzekerd, Uitgebreid Verzekerd of Excellent 
Verzekerd krijgt u 15% korting zolang de zakelijke 
polis loopt.

Dit geldt bij de volgende zakelijke producten: 
ARAG ProRechtCombinatie Zakelijke Markt, 
Agrarische sector, (Para) medici, Binnenvaart  
en ZZP.


