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Arces is het Rechtsbijstandmerk van de P&V Groep.
dankzij zijn Nederlandstalige en Franstalige teams die zijn

ZETEL ANTWERPEN

samengesteld uit een veertigtal medewerkers.

Desguinlei 92
B-2018 Antwerpen

Arces is een goed gepositio-

Tel. +32 3 259 19 70
Fax +32 3 259 19 71

neerde speler op de Belgische
markt van de rechtsbijstandverzekeringen. Zijn RB Auto Artikel

info@arces.be
www.arces.be

1 is trouwens al sinds 2013
winnaar van de Decavi Trofee voor de beste rechtsbijstand
Auto van de Belgische markt.
Als onderneming kan u genieten van onze
interessante vlootformule. Een concurrentiële

ARCES is een merk van P&V Verzekeringen CVBA,
verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0058
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premie aan de allerbeste voorwaarden van de
Belgische markt.

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).
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Arces beheert jaarlijks meer dan 25000 schadedossiers

www.arces.be

DE RB SAFETY
BUSINESS FIRST

DE RB SAFETY
BUSINESS ALL IN

De heer Berry is eigenaar van een prachtig rock’-n’rolluithangbord. Een bus passeert in zijn straat en
beschadigt het uithangbord. De bus rijdt onmiddellijk weg.
De heer Berry heeft de reflex om de nummerplaat van de
bus op te schrijven. Hij dient een klacht in.
De heer Berry doet een beroep op Arces in het kader
van zijn Professionele Rechtsbijstandsverzekering. Arces
stuurt een ingebrekestelling naar de busmaatschappij, maar
de buschauffeur ontkent en minimaliseert de feiten. Arces
ontvangt een kopie van het strafdossier dat de tegenpartij
niet kan betwisten, aangezien een camera de feiten gefilmd
heeft.
Hoewel de tegenpartij geen grond heeft om zijn
aansprakelijkheid nog langer te betwisten, blijft diens
verzekeraar moeilijk doen. Arces kan àl hun argumenten
weerleggen en overtuigt hen tot vergoeding van het
aanhangbord over te gaan.
Verzekerde materies

Verzekerde bedragen

Strafrechtelijke verdediging

100.000 €

Buitencontractueel burgerlijk verhaal

100.000 €

Buitencontractuele burgerrechtelijke verdediging

100.000 €

De rechtsbijstand Safety
Business zorgt met de
formules First en All In voor
juridische bescherming van
uw beroepsactiviteiten. Ze
verdedigt u bij gerechtelijke
procedures en helpt u de
schadevergoeding te krijgen
waarop u recht heeft.

De maatschappij ‘Alle Elektriciteitswerken’ heeft een
vijftiental arbeiders in dienst. Een van hen, die om dringende
reden werd ontslagen, spant een juridische procedure aan
tegen zijn werkgever. Hij betwist de reden van zijn ontslag.
De firma ‘Alle Elektriciteitswerken’ heeft bij ARCES een
verzekering ‘Safety-Business - formule All In’ onderschreven
en neemt contact op met Arces. Arces stelt onmiddellijk een
in arbeidsrecht gespecialiseerde advocaat aan. Die laatste
overtuigt de rechtbank van de gegrondheid van het ontslag.
De hoge kosten van die gerechtelijke procedure worden
volledig door Arces gedragen, tot algehele tevredenheid van
de verzekerde.

Verzekerde materies
Strafrechtelijke verdediging

100.000 €

Buitencontractueel burgerlijk verhaal

100.000 €

Buitencontractuele burgerrechtelijke verdediging

100.000 €

Disciplinaire verdediging

50.000 €

Tegenexpertise na brand

50.000 €

Strafrechtelijke borgsom

25.000 €

Voorschot op schadevergoeding

25.000 €

Voorschot eerste eigen risico BA

25.000 €

Vastgoedmateries

20.000 €
20.000 €

Disciplinaire verdediging

50.000 €

Tegenexpertise na brand

50.000 €

Huurgeschillen als huurder

25.000 €

Insolventie van derden

Strafrechtelijke borgsom

Verzekerde bedragen

Verhaal contractuele geschillen

15.000 €
20.000 €

Voorschot op schadevergoeding

25.000 €

Voorschot eerste eigen risico BA

25.000 €

Vastgoedmateries

20.000 €

Huurgeschillen als huurder

20.000 €

Insolventie van derden

15.000 €

Arbeidsrecht en sociaal recht

15.000 €

Verhaal contractuele geschillen

10.000 €

Invordering schuldvorderingen *

20.000 €

Contractuele geschillen (verweer)

20.000 €

Fiscaal recht

20.000 €

Administratief recht

20.000 €

Vennootschapsrecht

15.000 €

* Optioneel

