
Vergelijkingsoverzicht particuliere ARAG rechtsbijstandproducten (voor details: zie voorwaarden)

Versie april 2022 FlexPolis ProRechtPolis® Particulier Basis Verzekerd Uitgebreid Verzekerd Excellent Verzekerd

Modules Consument & Wonen | 
Verkeer | Inkomen

Verkeer | Consument & Wonen | 
Inkomen | Fiscaal & Vermogen

Eén basisdekking voor consument, 
wonen, verkeer en ontslag

Consument & Verkeer | 
Wonen | Familie | Inkomen

Consument & Verkeer | 
Wonen | Familie | Inkomen |  
Fiscaal & Vermogen

Verplichte volgorde voor afname modules Start met Consument & Wonen. 
Daarna vrij.

Start met Verkeer. 
Opbouwende structuur. n.v.t. Start met Consument & Verkeer. 

Daarna vrij.
Start met Consument & Verkeer. 
Daarna vrij.

Optioneel Buren | Motorrijtuigen | Arbeid n.v.t. n.v.t. Contractueel Motorrijtuigen | 
Arbeid | Echtscheidingsmediation

Contractueel Motorrijtuigen | 
Arbeid | Echtscheidingsmediation

Aanvullende dekkingen n.v.t.
Eigendom onroerend goed | 
Verhuur onroerend goed | 
Arts in loondienst

n.v.t. Arts in loondienst | 
Uitlooprisico medisch

Eigendom onroerend goed | 
Verhuur onroerend goed | Arts in 
loondienst | Uitlooprisico medisch

Wachttijd n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Dekking voor 2e woning in Nederland (eigen gebruik)

Dekking voor plezier- en luchtvaartuigen

Dekking voor mediation bij echtscheiding

Dekking voor conflicten als statutair bestuurder

Dekking voor tweede woning in de Europese Unie

Verzekeringsgebied verhaal Verkeer Wereld Wereld Europese Unie Wereld Wereld

Verzekeringsgebied Consumentenconflicten Europese Unie Europese Unie Nederland
Europese Unie, 
Noorwegen, Zwitserland en 
het Verenigd Koninkrijk

Europese Unie, 
Noorwegen, Zwitserland en 
het Verenigd Koninkrijk

Keuzes eigen risico voor premiekorting € 0
€ 100 (7% korting) € 0 (geen keuze)

€ 0
€ 150 (5% korting)
€ 300 (10% korting)

€ 0
€ 150 (5% korting)
€ 300 (10% korting)

€ 0
€ 150 (5% korting)
€ 300 (10% korting)

Alleenstaandenkorting 5% n.v.t. 10% 10% 10%

Minimaal financieel belang bij conflict over 
een consumentenovereenkomst € 175 € 175 € 1.000 € 150 € 150

Algemene externe kostenlimiet* € 15.000 € 50.000 € 15.000 € 30.000 € 60.000

Maximum externe kosten bij module 
inkomen als statutair bestuurder* n.v.t. € 22.500 n.v.t. n.v.t. € 15.000

Kostenlimiet in de situatie dat u volgens de wet niet 
verplicht bent voor een gerechtelijke of administratieve 
procedure een advocaat in te schakelen, maar 
toch een deskundige van buiten ARAG wenst

Keuze uit een limiet van € 3.000, 
€ 6.000 en € 12.000 met een 
eigen bijdrage van € 250

Keuze uit een limiet van € 3.000, 
€ 6.000 en € 12.000 met een 
eigen bijdrage van € 250

€ 6.000 met een eigen 
bijdrage van € 250

€ 6.000 met een eigen 
bijdrage van € 250

€ 12.000 met een eigen 
bijdrage van € 250

Korting op zaakbehandeling wanneer zaak 
niet gedekt is (ARAG Legal Services)

* Een ARAG-jurist behandelt uw verzoek om rechtsbijstand als deze onder de dekking van de polis valt. Deze interne kosten vergoedt ARAG altijd. Externe kosten zijn vaak gelimiteerd. Onder externe kosten vallen alle andere kosten. Denk aan kosten van een 
juridisch specialist die niet bij ARAG werkt. Maar ook griffierechten, proceskosten en kosten van getuigen en/of deskundigen. De kosten moeten normaal en gebruikelijk zijn. Een externe deskundige mag alleen door ARAG worden ingeschakeld.
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