RECHTSBIJSTAND PRIVELEVEN ?

HOOFDZETEL

Arces biedt u 3 Rechtsbijstandverzekeringen Privé Leven aan.
Van de RB Privé Leven Artikel 1 tot de RB Safety All In Life;
u kiest de formule die het best aan uw behoeften voldoet !
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Burgerlijk verhaal
inclusief verhaal
in medische BA

Burgerrechtelijke
verdediging

ARCES is een merk van P&V Verzekeringen CVBA,
verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0058

Strafrechtelijke
verdediging
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Contractuele verhaal
enkel verhaal
tegen BA privé
leven

Versie : 01.04.2019

Insolventie van derden
Strafrechtelijke borg
Voorschot van gelden

-

Administratief recht

-

Personenrecht,
familierecht

-

Erfenis / schenking /
testament

-

Fiscaal recht

-

Arbeidsrecht

-

-

Onroerende goederen en huurgeschillen
voor verhuurders

-

-

Zakelijk recht

-

-

Waarborgen inbegrepen bij onderschrijving van het Comfort Pack.

Dit document is een reclamedocument en bevat algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering die ontworpen is door P&V en aan het
Belgische recht onderworpen is. De rechtsbijstandverzekering is onderworpen aan uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden die van toepassing
zijn op het verzekerde risico. Lees voor inschrijving aandachtig de algemene voorwaarden van dit product. U vindt ze op www.arces.be of bij uw
verzekeringenstussenpersoon. Het verzekeringscontract wordt afgesloten voor één jaar en kan stilzwijgend verlengd worden. Bij eventuele klachten
kunt u contact opnemen met uw verzekeringenstussenpersoon, uw bevoorrechte gesprekspartner voor al uw vragen. Hij zal alles doen om u zo
goed mogelijk te helpen. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met onze dienst Klachtenmanagement die uw klacht of opmerking zorgvuldig
zal onderzoeken. Wij zullen de verschillende partijen trachten te verzoenen en naar een oplossing zoeken. U kunt met ons contact opnemen per
brief (Klachtenmanagement, Koningsstraat 151, 1210 Brussel), per e-mail klacht@pv.be of telefonisch 02 250 90 60. Als u niet akkoord gaat met
de voorgestelde oplossing kunt u zich wenden tot de Ombudsdienst van de Verzekeringen (de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel), telefonisch (02 547
58 71) of per mail (info@ombudsman.as-www.ombudsman.as).

V.U : P&V Verzekeringen CVBA - Koningstraat 151, 1210 Brussel - 04.2019 - 4.007N

PRIVE LEVEN SAFETY
ARTIKEL 1 DAILY LIFE

www.arces.be

3 formules naar keuze :

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING
ARTIKEL 1
EEN LABEL VAN ARCES !

WAAROM EEN
RECHTSBIJSTANDVERZEKERING
AFSLUITEN ?
In ons dagelijks leven worden we regelmatig geconfronteerd

KLASSIEKE FORMULE
één enkel voertuig

GEZINSFORMULE

alle voertuigen van het gezin

VLOOTFORMULE

alle voertuigen van de vloot die
toebehoort aan een rechtspersoon

met conflicten allerhande.
Denken we bijvoorbeeld aan de herstelling van uw

de BESTE* waarborg op de markt
Artikel 1 is een unieke rechtsbijstand op de
verzekeringsmarkt. Arces verbindt zich ertoe
om zich te houden aan de beste algemene
voorwaarden die u op de markt kan vinden.

wagen, die niet goed gebeurde door de garage. Tijdens
het periodieke onderhoud van uw voertuig vult uw
garagehouder het oliereservoir onvoldoende bij. Na enkele

UW WONING,
BENT U ERAAN GEHECHT ?
Stelt u zich eens voor dat uw woning
wordt beschadigd of dat uw woning
zelf voor problemen zorgt...

tientallen kilometers heeft u autopech: de motor is compleet
stuk. De keuken die u liet plaatsen heeft niet de juiste kleur.
Bij het juridisch oplossen van deze conflicten kan u best wat
professionele hulp gebruiken.

Volgende verzekeringsproducten kregen het Artikel 1 label
Als rechtsbijstandsverzekeraar bieden

UW RUST,
BENT U ERAAN GEHECHT ?
Stel dat u als voetganger het slachtoffer
wordt van een verkeersongeval.

wij u de professionele hulp via onze
juridisch geschoolde medewerkers. En
dragen wij, indien nodig, de hoge kosten
van specialisten zoals advocaten, deurwaarders en experten (gelimiteerd tot
de plafonds vermeld in de polis).
*

RB AUTO Artikel 1verkozen tot beste rechtsbijstand product.

https://www.arces.be/nl/decavi-trofeeen

DE GARANTIE DAT
U CORRECT WORDT
BIJGESTAAN BIJ EEN
GESCHIL IN UW PRIVELEVEN
U heeft schilderwerken laten
uitvoeren in uw woning maar
u ontvangt een factuur die meer
bedraagt dan de offerte

MEER DAN TOEGANG
TOT HET RECHT
VOOR IEDEREEN
Uw huurder betaalt al 3 maanden
geen huur en heeft schade toegebracht aan het appartement

