OFFERTE RECHTSBIJSTAND BEROEP
(Privé Leven : zie recto) 
Verzekeringsnemer
 Vennootschap:…………………………………………………………………………………………………………………………………
Rechtsvorm:……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ondernemingsnummer:…………………………………………………………………………………………………………………..
Adres Exploitatiezetel: …………………………………………………………………………………………………………………….
Adres Maatschappelijke Zetel: …………………………………………………………………………………………………………
 Naam:…………………………………………………………………………… Voornaam:………………………………………………
Ondernemingsnummer:…………………………………………………………………………………………………………………..
Adres:…………………………………………………………………………… Bus:.…………………………………………………….
Post code:………………………………………………
Gemeente:……………………………………………………………
Telefoon: ……………………………………………………… E-mail………………………………………………………………….
Geboortedatum:………………/…………/………………………….

R.B. medische en paramedische beroepen GOLD


















Burgerlijk verhaal
Strafrechtelijke verdediging
Burgerlijke verdediging
Strafrechtelijke borgtocht
Insolventie van derden
Fiskaal recht
Arbeids en sociaal recht
Algemene contracten
Administratieve geschillen
Disciplinaire verdediging
Rechtsbijstand bij brand
Andere materies
Burgerlijk verhaal “Online schade”
Strafrechterlijkeverdediging “online”
Burgerlijke verdediging “Auteursrecht”
Rechtsbijstand ”online contracten”
Delete Service

=

















125.000€
125.000€
125.000€
20.000€
20.000€
20.000€
20.000€
20.000€
20.000€
125.000€
62.500€
20.000€
125000€
125000€
125000€
20000€
5000€

Premie: R.B. medische beroepen en paramedische beroepen: 225,61€/jaar (i.p.v. 352,02€)
➔ ☐ Starter 1ste jaar : 114,30€ (KBO N° < 1 Jaar)
(Premie te vermeerderen met 3,60 beheerskosten)

Personeel in dienstcontract?
☐ ja (aantal : …… )
☐ neen
+ 57€/persoon (i.p.v. 69,30€)  Gratis dekking: 2 personen in dienst onder contract
Aantal zelfstandigen tewerkgesteld in uw praktijk? ……….
Aanvangsdatum van de polis: ………/………/…………………

Opgelet, de polis dekt enkel 1 exploitatiezetel (indien eigenaar).
Naar wens kan u een bijkomend praktijkadres (met zelfde ondernemingsnummer “KBO “ N°)
toevoegen mits bijpremie van 131,25€/jaarlijks.
Adresse: …………………………………………………………………………………………………..
Hebt u al een verzekering rechtsbijstand gehad? Zo ja, dewelke?
…………………………………………………………………………………………………………………………
Heb u de verleden 5 jaar schade gehad? Zo ja, de welke.
…………………………………………………………………………………………………………………………
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Offerte rechtsbijstand Privaat Leven
Verzekeringsnemer
Naam: ……………………………………………………………………………Voornaam:………………………………………………….
Adres: ………………………………………………………………………………… bus: .………………………………………………………
Post code: ……………………………………………… Gemeente: ………………………………………………………………………
Telefoon: ……………………………………………………………………… E-mail: ……………………………………………………….
Geboortedatum: ……………/……………/……………

Particulier Gold (privaat leven)





























=
=
=
=
=
=

Burgerlijk verhaal
Strafrechtelijke verdediging
Burgerlijke verdediging
Strafrechtelijke borgtocht
Insolventie van derden
Administratief recht
Algemene Contracten
Erf-,schenkings- en testamenten recht
Rechtsbijstand bij brand
Rechtsbijstand fiskaal recht
Andere materies
Arbeids-en sociaal recht
Delete service (webactive)
Burgerlijk verhaal ‘online schade’
Strafrechterlijke verdediging “online”
Burgerlijke verdediging ‘Auteursrecht’
Rechtsbijstand online contracten (webactive)

100.000€
100.000€
100.000€
20.000€
20.000€
15.000€
37.500€
15.000€
20.000€
15.000€
100.000€
12.500€
5.000€
10.000€
10.000€
1.000€
10.000€

Premie: Particulier FISC GOLD privé: 470,00/jaar (+ 3,60 beheerskosten)
Aanvangsdatum van de polis: ……………/…………/……………….
Enkel de onroerende goederen (hoofdverblijf en 2de verblijf) die vermeld worden en niet verhuurd
zijn, worden opgenomen onder deze voorwaarden in de polis. (Europa of in de landen grenzend
aan de Middellandse Zee)
U kan onroerende goederen die verhuurd worden mits een bijpremie van 99,83€/jaarlijks
meeverzekeren. Opgelet geen waarborg huurgeschillen. (enkel België)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Hebt u al een verzekering rechtsbijstand gehad? Zo ja, dewelke?
…………………………………………………………………………………………………………
Heb u de verleden 5 jaar schade gehad? Zo ja, de welke.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Handtekening klant:

Premie voor polissen RB Beroep en privé = 478,16€/jaar ( i.p.v. 822,01€)
Pack Starter (Beroep +Privé) : → 1ste jaar = 366,85€ ( i.p.v. de 822,01€ )
(Premie te vermeerderen met 3,60 beheerskosten)
Protectas Naamloze Vennootschap – Zelliksesteenweg 12 – 1082 Brussel
Attest A 21.008/005/0018

FSMA16896A

Protectas Société Anonyme – Chaussée de Zellik 12 – 1082 Bruxelles

ING 310-0371866-54

BTW BE 423.039.170

HRB-RCB 443.262

Nieuw : Uitgebreide Fiscale Bescherming
 Bescherm uzelf in geval van belastingscontrole
(In combinatie met Rechtsbijstand BEROEP)
ARAG dekt vanaf nu ook de controle van de belastingaangifte.
Deze optionele waarborg kan onderschreven worden in combinatie met uw individuele RB Beroep.
In geval van een fiscale controle zal ARAG de volgende kosten1 ten laste nemen: erelonen van
advocaten, boekhouders, revisors, fiscalisten, gerechtsdeurwaarders en bemiddelaars. Ook de kosten
verbonden aan een gerechtelijke procedure worden door ARAG opgevangen.
De nieuwe waarborg “Uitgebreide fiscale bescherming” vervangt in dat geval de waarborg “Fiscaal
recht” met de volgende verbeteringen en uitbreidingen:
 Schrapping van de wachttijden en minimale geschillen
 Schrapping van de vrijstelling (indien van toepassing)
Onderstaand schema geeft een duidelijk overzicht:

1



Binnen de limiet van het maximaal verzekerd bedrag (€20.000)

ONDERSCHRIJVING optionele waarborg Fiscale Bescherming :
☐Ja
☐Nee
De jaarlijkse bijkomende premie is afhankelijk van het aantal medewerkers.
(juiste hokje
aanvinken)
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Aantal Medewerkers
(Zaakvoerder inclusief)
0-3
4-6
7-8
9-10
11-20
21-30

Bijkomende Bruto Jaarlijkse Premie
€ 178,71
€ 254,14
€ 278,74
€ 294,56
€ 345,33
€ 427,40

De extra dekking gaat altijd in op 1 januari van het jaar van onderschrijving.
De “Uitgebreide fiscale bescherming” dekt immers een volledig aanslagjaar (van 01/01 t.e.m. 31/12).
 Tot 31/12/2021 kunnen klanten intekenen voor een “Uitgebreide fiscale bescherming” om het
gehele aanslagjaar 2021 te dekken.
 De volgende premie vanaf 01/01/2022 dekt u voor het jaar 2022.

Handtekening Verzekeringsnemer :
Protectas Naamloze Vennootschap – Zelliksesteenweg 12 – 1082 Brussel
Attest A 21.008/005/0018

FSMA16896A

Protectas Société Anonyme – Chaussée de Zellik 12 – 1082 Bruxelles

ING 310-0371866-54

BTW BE 423.039.170

HRB-RCB 443.262

