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Verschillenoverzicht rechtsbijstand
In dit document vindt u de verschillen tussen de polisvoorwaarden van de Aegon Rechtsbijstandverzekering nr. 3033 en de 
polisvoorwaarden van de nieuwe Aegon Rechtsbijstandverzekering Flex nr. 3035 die we vanaf december 2021 aanbieden voor 
nieuwe klanten. Kiest u voor uw klanten onze Aegon Rechtsbijstandverzekering Flex? Via het Aegon Intermediair Portal (AIP) 
sluit u deze verzekering af. Heeft uw klant al een rechtsbijstandverzekering? Dan kunt u de nieuwe verzekering via AIP afsluiten 
en de oude stopzetten.

ARAG Rechtsbijstand verleent rechtsbijstand als uw klant juridische hulp nodig heeft. De medewerkers van ARAG 
Rechtsbijstand staan 24/7 klaar.

Aegon Rechtsbijstandverzekering 
Voorwaarden 3033

Aegon Rechtsbijstandverzekering Flex 
Voorwaarden 3035

Productstructuur

Productopbouw Eén basisdekking (Consument). 
Daarnaast acht aanvullende dekkingen

Twee basisdekkingen (Consument en Verkeer); 
de klant kiest één daarvan of beide.
Daarnaast drie aanvullende dekkingen; een 
aanvullende dekking is alleen mogelijk als de 
dekking Consument wordt afgesloten

Basisdekking • Consument • Consument en/of Verkeer

Aanvullende dekkingen • Verkeer
• Personen
• Wonen
• Arbeid & Inkomen
• Statutair directeur
• Fiscaal recht & Vermogensbeheer
• Mediation bij echtscheiding
• Verhuurde wooneenheden en bedrijfspanden

• Wonen
• Inkomen & Arbeid
• Fiscaal recht & Vermogensbeheer

Overeenkomsten en verschillen in dekkingen en opties

Basisdekking Consument Consument en/of Verkeer

Aanvullende dekking Verkeer Eén van de basisdekkingen, mogelijk om af te 
sluiten zonder Consument

Aanvullende dekking Personen Standaard onderdeel van de basisdekking  
Consument

Aanvullende dekking Wonen Wonen

Aanvullende dekking Arbeid & Inkomen Inkomen & Arbeid

Aanvullende dekking Statutair directeur Standaard onderdeel van de aanvullende dekking 
Inkomen & Arbeid

Aanvullende dekking Fiscaal recht & Vermogensbeheer Fiscaal recht & Vermogensbeheer

Aanvullende dekking Mediation bij echtscheiding Standaard onderdeel van de aanvullende dekking 
Fiscaal recht & Vermogensbeheer

Aanvullende dekking Verhuurde wooneenheden en bedrijfspanden Geen dekking

Onderscheid tussen klanten 
met een huurwoning en 
klanten met een koopwoning

De premie en dekking onder Wonen zijn gelijk 
voor klanten met een huurwoning en klanten 
met een koopwoning

Klanten met een huurwoning betalen nu een  
lagere premie, omdat klanten met een koop
woning meer gebruik maken van deze dekking

Juridische hulp bij 
burenconflicten

Standaard dekking onder Wonen Optioneel te verzekeren met de aanvullende 
dekking Wonen

Juridische hulp bij 
arbeidsconflicten

Standaard dekking onder Arbeid & Inkomen Optioneel te verzekeren met de aanvullende 
dekking Inkomen & Arbeid



Aegon Schadeverzekering N.V., 
Postbus 6
2501 AC Den Haag

Aegon Rechtsbijstandverzekering is een product van Aegon Schadeverzekering N.V.
Aegon Schadeverzekering N.V. is ingeschreven in het register dat de AFM en DNB aanhouden. 
KvK 27085000.

Overige verschillen

Omschrijving huispersoneel “Het huispersoneel dat u in dienst heeft” “Het huispersoneel tijdens het werk dat ze voor 
u doen”

Omschrijving kinderen “Ongetrouwde kinderen (ook uw pleeg en/of 
stiefkinderen)”

“Ongetrouwde kinderen (ook uw adoptie, klein, 
pleeg en/of stiefkinderen)”

Kinderen ingeschreven bij de 
ex-partner

Niet verzekerd Wel verzekerd

Illegale praktijken In de voorwaarden staat geen uitsluiting als 
sprake is van illegale praktijken

In de voorwaarden staat expliciet beschreven 
dat er geen dekking is als sprake is van illegale 
praktijken 

Opzegtermijn als Aegon de 
verzekering niet wil 
voortzetten

30 dagen Twee maanden 

Strafzaken Niet verzekerd, met uitzondering van  
straf rechtsbijstand verkeer

Bij Verkeer is er nu meteen dekking als men 
wordt vervolgd voor dood of letsel door schuld. 
De dekking is verder ongewijzigd, maar in de 
volgende gevallen betaalt ARAG wel de kosten 
terug die de klant heeft gemaakt voor juridische 
hulp:
• als de strafrechter de klant definitief van alle 

feiten vrijspreekt;
• als de strafrechter de klant definitief voor alle 

feiten ontslaat van rechtsvervolging;
• als de officier van justitie besluit de klant niet 

verder te vervolgen;
• als de bestuursrechter de klant volgens een 

onherroepelijke uitspraak in het gelijk stelt

Conflicten met de overheid 
over een concrete beslissing 
over verzekerde

Niet verzekerd Verzekerd met dekking Consument

Wachttermijn Arbeid & 
Inkomen

Drie maanden Geen wachttermijn bij Inkomen & Arbeid

Wachttermijn Statutair 
directeur

Twaalf maanden Geen wachttermijn voor onderdeel Statutair 
directeur bij Inkomen & Arbeid

Wachttermijn Mediation bij 
echtscheiding

Drie jaar. Daarnaast moet het huwelijk of  
geregistreerd partnerschap minimaal drie jaar 
hebben geduurd

Drie jaar. Daarnaast moet het huwelijk of  
geregi streerd partnerschap minimaal één jaar 
hebben geduurd
(wachttermijn bij Fiscaal recht & Vermogens-
beheer geldt enkel voor onderdeel Mediation bij 
echtscheiding)

Vrije advocaatkeuze zonder 
gerechtelijke of 
administratieve procedure

Maximum standaard vergoeding € 6.000, Maximum standaard vergoeding € 6.000,,  
optioneel te verhogen tot € 12.000,

Mediation anders dan bij 
echtscheiding

Dekking voor alle modules tot maximaal 50%, 
maximaal 5 sessies en maximaal 10 uur

Dekking voor alle modules tot maximaal 50% 
van de kosten

Let op: het verschillenoverzicht geeft een overzicht van de belangrijkste verschillen tussen de oude en nieuwe voorwaarden voor 
de Rechtsbijstandverzekering (Flex). Alleen de polisvoorwaarden zijn leidend voor polisdekking. Kijk in de polisvoorwaarden voor 
een volledig overzicht van alle dekkingen en uitsluitingen.


