
De onderschrijver van het contract en de leden van 
het gezin:

• de samenwonende partner of de persoon die gewoonli-
jk bij hem/haar inwoont;

• alle personen die bij hem/haar inwonen, en voor de 
waarborgen “arbeidsrecht” en “sociaal recht”, voor 
zover zij door hem/haar onderhouden worden;

• kinderen die niet meer bij hem/haar inwonen voor 
zover ze nog recht geven op kinderbijslag.

Privé en professioneel leven
Verzekerd in hun hoedanigheid van:

• particulier in het privé-leven;
• werkgever van huispersoneel;
• loon- of weddetrekkende, leerjongen, lid van het 

Rijkspersoneel of ambtenaar in een openbare dienst 
of een gelijkaardige functie, in de uitoefening van uw 
beroepsactiviteiten.

• Zelfstandige binnen de beperkingen van de dekking 
“arbeidsrecht”

Onroerend vermogen:

• huidige of toekomstige hoofdverblijfplaats;
• huidige of toekomstige 2de verblijfplaats, 

uitgezonderd bouwcontracten.

Onderschrijver verzekerd als :

• eigenaar en/of bewoner van een hoofd- en tweede 
verblijfplaats.
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per persoon, per land en per
arbeidsovereenkomst voor de waarborg
“arbeids- en sociaal recht” in Gold.

+ 64 €

voor uitbreiding tot alle waarborgen.+ 50%

Uitbreiding buurlanden:

+ 64 €

+ 77 €

Voor alle bijkomende activiteiten in uw privéleven,
consulteer ARAG (Voorbeeld: syndicus, politiek
mandaat,bestuurder, sportclub,...).

EXTRA: 

voor bijkomende tweede verblijfplaats.
per kind dat gewoonlijk thuis inwoont en
niet meer ten laste van de ouders, voor de 
waarborg “arbeids- en sociaal recht” in Gold.

PARTICULIER +    =
gratis dekking voor tweewielers,

aanhangwagens en caravans.

E-FISC-2019/001/NL

FISC Gold

0 ≥ 321

290 €

470 €

442,98 €

622,98 €

488,24 €

668,24 €

371,88 €

551,88 €

Personenwagen van de particulier

FISC Access

FISC Gold

174 €

346 €

FISC Access kost na belasting-
verlaging

kost na belasting-
verlaging

Fiscaal voordeel 116 €

Fiscaal voordeel 124 €

PARTICULIER +    =
gratis dekking voor tweewielers,

aanhangwagens en caravans.

RECHTSBIJSTAND PARTICULIER 
Producten FISC - De voordeligste

september 2019

Door onderschrijving van deze polissen wordt een belastingsvermindering toegekend van 40% op de 
premie tot een maximum van 310 eur per fiscaal jaar. In de praktijk zal de belastingsvermindering 

maximaal oplopen tot 124 eur.

Burgerlijk verhaal (+ verhoor 
Salduz)

100.000 €
 (+ 500 €)

Geen Wereld

Burgerlijke verdediging 100.000 € Geen

Na brand en aanverwante risico’s 20.000 € Geen

Insolventie van derden 20.000 € Geen

Strafrechtelijke en disciplinaire 
verdediging (+ verhoor Salduz)

100.000 €
 (+ 500 €)

Geen

Strafrechtelijke borgtocht 20.000 € Geen

Bijstand “Schadeloosstelling” 20.000 € Geen

Algemene contracten 37.500 € 9 mnd

Bouwcontracten 6.750 € 36 mnd

Verzekerd
bedrag

Wachttijd Territorialiteit

FISC Access  FISC Gold

Eur + Mid.Zee

Wereld Eur + Mid.Zee

Wereld Eur + Mid.Zee

Eerste echtscheiding

13.000 € 12 mnd

Fiscaal recht 13.000 € 12 mnd

Administratief recht 13.000 € 12 mnd

Erf-, schenkings- en 
testamentenrecht

3.375 €/
verzekerde 36 mnd

Arbeidsrecht 12 mnd

Sociaal recht 12 mnd

België

België

Personenrecht “andere” 12 mnd

Algemeen Onroerend

/ Eur + Mid.Zee

Eur + Mid.Zee Eur + Mid.Zee

Eur + Mid.Zee

België /

België /

België België

België /

/ België

Wereld Wereld

Wereld /

Wereld Wereld

België

Andere materies Geen België België

België /

Voorschot van fondsen 20.000 € Geen Eur + Mid.Zee Eur + Mid.Zee

Voorafgaandelijke
 plaatsbeschrijving 500 € Geen / België

Eerste bemiddeling in familie- zaken 13.000 € 12 mnd België /

Zakenrecht 100.000 € Geen /

Opsporingskosten van vermiste 
kinderen Geen België /

Delete Service Geen Eur + Mid.Zee /

6.750 €

“Online” contracten 37.500 € 9mnd Eur + Mid.Zee Eur + Mid.Zee3mnd

0 € 0 €

0 € 0 €

0 € 500 €

0 € 0 €

0 € 0 €

0 € 0 €

0 € 0 €

0 € 500 €

Vrijstelling 

250 € 500 €

0 € 500 €

0 € 500 €

Minimum
geschil 

0 € 0 €

0 € 0 €

0 € 0 €

0 € 0 €

0 € 0 €

0 € 0 €

0 € 0 €

250 € 250 €

1.000 € 500 €

1.000 € 0 €

1.000 € 500 €

1.000 € 500 €

1.000 € 500 €

1000 € 500 €

0 € 0 €1.000 € 0 €

0 € 0 €0 € 0 €

0 € 0 €

0 € 0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 € 500 € 0 €

0 €

0 €

500 €

0 €

0 €

0 €

0 €

500 €

0 €

0 €

350 €

12.500 €

15.000 €

15.000 €

15.000 €

15.000 €

100.000 €

10.000 €

5.000 €

12.500 €

6.750 €
3.375 €/
verzekerde

13.000 €

100.000 €

100.000 €
 (+ 500 €)

100.000 €

20.000 €

20.000 €

100.000 €
 (+ 500 €)

20.000 €

20.000 €

37.500 €

20.000 €

500 €

37.500 €

Verzekerd
bedrag Vrijstelling

Minimum
geschil 

Algemeen
Enkel toepasbaar in GOLD

10.000 €

-

-

-

-

0 €

-

-

-

0 €

-

-

-

- -

Eur + Mid.Zee
België

Eur + Mid.Zee



Burgerlijke verdediging

U heeft een tekst die u leuk vond op het internet 
gekopieerd en de auteur eist vervolgens van u een schade-

vergoeding.
Als gevolg van een lek in de mazouttank, bent u 

verantwoordelijk voor een bodemverontreiniging.

Insolventie van derden

U bent het slachtoffer van een aanval en u heeft recht op een 
schadevergoeding, maar de dader is insolvabel.

Terwijl u aan het wandelen bent, wordt u aangereden door 
een fiets en u bent gewond. De fietser die verantwoordelijk 

is, heeft geen verzekering BA (familiale) en is insolvabel.

Strafrechtelijke verdediging

U wordt gedagvaard omdat u een tuinbrand zou hebben 
veroorzaakt.

Doordat u uw dak niet heeft onderhouden, valt een losse 
dakpan naar beneden waardoor een voorbijganger wordt 
verwond. U wordt vervolgd voor onvrijwillige slagen en

 verwondingen.

Na brand en aanverwante risico’s

Naar aanleiding van een waterlek, is de door uw Brand-
verzekeraar voorgestelde vergoeding kleiner dan de kosten 

van de werkzaamheden.

U bent slachtoffer van een inbraak. Uw Brandverzekeraar 
weigert tussen te komen onder het voorwendsel dat uw huis 

niet helemaal veilig was.

Echtscheiding en bemiddeling in familiezaken

U besluit uit de echt te scheiden (voor de eerste maal) en wenst 
bijgestaan te worden.

U en uw partner leven gescheiden en u wenst een familiale 
bemiddeling op te starten om de voorwaarden van het 
omgangsrecht met betrekking tot de kinderen te laten 

herbekijken.

Algemene contracten

U leent geld aan een vriend ten private titel en de laatstgen-
oemde wil u niet terugbetalen.

Het nieuwe huis waarin u net bent getrokken, blijkt vol 
“houtrot” te zitten.

U betwist de factuur van uw smartphone.

U koopt een televisie en deze werkt niet.

Erf-, schenkings-en testamentenrecht

Een familielid overlijdt en er is een discussie over de 
geldigheid van het testament.

U betwist het bedrag van de nalatenschap van uw ouders 
gelet op de tijdens het leven gedane schenkingen.

Administratief recht

U betwist de weigering om een studiebeurs te verlenen voor uw 
kind.

U betwist de weigering van uw aanvraag tot bouw-
vergunning.

De bouwvergunning die werd verleend aan uw buurman, 
berokkent u schade.

Contracten “Online”

De kleding die u gekocht heeft via Internet, wordt u niet tijdig 
geleverd.

Uw Internet provider eist meerkosten voor uw verbinding.

De reis die u online geboekt heeft, beantwoordt niet aan de 
beschrijving.

Bouwcontracten

Uw aannemer heeft het lastenboek niet gerespecteerd en 
de werken foutief uitgevoerd.

U betwist de steeds maar oplopende prijs voor de 
verbouwing van uw woning.

De aanbouw van uw woning loopt vertraging op, uw 
aannemer heeft de werf verlaten en reageert niet meer op 

uw berichten.

Fiscaal recht

Het bedrag van de belastingen dat u wordt aangerekend, lijkt u 
onredelijk hoog. U wil het bedrag betwisten.

Naar aanleiding van uitgevoerde werken in uw huis, wordt uw 
kadastraal inkomen overmatig verhoogd.

Enkele voorbeelden

Zakenrecht

U geniet van een recht van overgang om uw hoofd-
verblijfplaats te kunnen bereiken. Diegene die je hiervan 
dient te laten genieten, beslist om er een einde aan te 

stellen.

U heeft een geschil met uw buurman met betrekking tot de 
gemeenschappelijke muur.

Arbeids- en sociaal recht

Als gevolg van herstructureringen, geeft uw werkgever 
uw ontslag. De aangeboden termijn en de vergoeding zijn 

onjuist.

U werd ontslagen wegens dringende reden doch wenst deze 
reden te betwisten.

Sociaal recht

De mutualiteit komt niet tussen voor een medische 
behandeling. U betwist deze beslissing.

U betwist de berekening van het bedrag van uw pensioen.

Uw aanvraag tot het bekomen van een werkloosheidsuit-
kering werd geweigerd en wenst beroep in te stellen tegen 

deze beslissing.

ARAG SE – Branch Belgium - Uw Rechtsbijstandsverzekering
Marsveldplein 5 – 1050 Brussel – Tel. 02 643 12 11 - Fax 02 643 13 01 – www.arag.be

KBO 0846.419.822 IBAN : BE26 4354 1201 2129 – BIC : KREDBEBB ARAG SE – ARAG Platz 1 – 40472 Düsseldorf, Germany - HR Rechtbank van eerste aanleg Düsseldorf, HRB 66846

 Gedekt in FISC Access Gedekt in FISC Gold 

Burgerlijk verhaal

Tijdens een feestje bij u thuis, beschadigt één van uw gasten 
uw flat screen TV en weigert u te vergoeden.

Een gebouw naast uw woning wordt afgebroken en dit 
veroorzaakt een scheur in uw gevel.

Een derde partij heeft frauduleus gebruik gemaakt van uw 
kredietkaart om een online aankoop te doen. 

Personen- en familierecht 

Eén van uw ouders is onbekwaam geworden om zijn goederen 
te beheren en u wenst dat een voorlopig bewindvoerder 
wordt aangesteld, maar de betrokkene verzet zich daartegen.

Uw vraag tot adoptie werd geweigerd en u wenst deze 
beslissing aan te vechten.

Delete Service

U wil beledigingen die op het internet werden gepubliceerd 
ten opzichte van u, laten verwijderen.

Een derde publiceerde foto’s van u die u vernederen en u wil 
deze laten verwijderen.

Andere materies

Uw eigendommen werden in beslag genomen door een 
derde partij.

Alles wat niet is uitgesloten, wordt gedekt.

Enkele belangrijke uitsluitingen (niet-limitatieve lijst - Uittreksel van de bijzondere voorwaarden waarvan niet kan worden afgeweken):  

Schadegevallen in verband met  : 
het vennootschaps- en verenigingsrecht; elke beroepsactiviteit als zelfstandige; alle andere onroerende goederen dan uw huidige en/of toekomstige hoofd- en uw tweede verblijfplaats, 

behalve inzake erfenissen, schenkingen en testamenten; inzake onroerende goederen “Bouwcontracten” zijn uitgesloten de schadegevallen in verband met het bouwen, het veranderen, het 
verbeteren, het renoveren, het restaureren en het afbreken van onroerende goederen wanneer de werken werden uitgevoerd door een aannemer die niet is ingeschreven in de Kruispuntbank 

der Ondernemingen voor de uitvoering van vermelde werken;; de verdediging van uw belangen als bestuurder, houder of eigenaar van voertuigen (er is wel dekking in geval van 
“joyriding” door minderjarige verzekerde personen).

Legal HelpLine inbegrepen     
 02 643 13 94

Telefonisch juridisch advies


