
Proteq aanvullende
rechtsbijstandverzekering

exclusief voor FNV-leden

Zorg dat u er bij
juridische kwesties

niet alleen voor staat

Deze rechtsbijstandverzekering sluit naadloos aan op de 
rechtshulpdekking van uw FNV-lidmaatschap. U geniet dus van 
een volledige rechtsbijstand en u profiteert van alle voordelen 
van het lidmaatschap. Maak het meteen in orde en stuur uw 
aanmeldingsformulier vandaag nog op.

Proteq aanvullende rechtsbijstandverzekering

	 U	kunt	uw	aanmelding	voor	de	Proteq	aanvullende	rechtsbijstandverzekering	

exclusief	voor	FNV-leden	op	2	manieren	regelen.

	 •	Ga	naar	www.proteq.nl/fnv

	 			Hier	vindt	u	alle	informatie	over	de	verzekering.	U	kunt	zich	op	de	site	ook	direct		

	 	 aanmelden.

	 of	

	 •	Als	u	het	aanmeldingsformulier	volledig	invult,	ondertekent	en	naar	ons	opstuurt,	

	 			maken	wij	de	verzekering	voor	u	in	orde.	

Na	acceptatie	ontvangt	u	uw	polis	en	de	polisvoorwaarden	via	de	post	thuis.	Bevalt	de	polis	

u	niet,	dan	kunt	u	deze	binnen	14	dagen	terugsturen	en	bent	u	tot	niets	verplicht.

Heeft	u	nog	vragen,	belt	u	dan	072	-	5	185	675.	Wij	zijn	bereikbaar	op	werkdagen	van	

8.00	-	17.30	uur	en	zaterdag	van	9.00	tot	17.00	uur.

   Hoe sluit u deze rechtsbijstandverzekering af

www.proteq.nl/fnv
Postbus 600

1800 AP Alkmaar

Proteq is een onderdeel van

Verklaring
Ik ben, of één van de te verzekeren personen is, op dit moment niet betrokken bij een geschil, rechtsprobleem of proce-
dure. Dit is ook in de toekomst, op basis van de huidige beschikbare gegevens, niet te verwachten. Ik heb, of één van de 
te verzekeren personen heeft, in de afgelopen 5 jaar nooit een rechtshulpverlener ingeschakeld of ben/is door een rech-
tshulpverlener bijgestaan (exclusief juridische hulp van uw bond). Ik ben ermee bekend dat de verzekering voor mij en de 
te verzekeren personen eindigt, uiterlijk 3 maanden na het einde van het FNV lidmaatschap. Ik heb verder niets mee te 
delen of feiten en/of omstandigheden aan te dragen, die bij de beoordeling van het risico door de verzekeraar van belang 
zou kunnen zijn.                           n Ja, deze verklaring is akkoord                         n Nee, deze verklaring is niet akkoord

Bescherming persoonsgegevens
Bij de aanvraag van een financieel product en/of financiële dienst worden persoonsgegevens en eventuele andere 
gegevens gevraagd. Deze worden door ons, respectievelijk een andere tot SNS REAAL behorende rechtspersoon, verwerkt 
ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten terzake financiële diensten en het beheren van de 
daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van de voorkoming en bestrijding van fraude en het uitvoeren van activiteiten 
gericht op de vergroting van het klantenbestand. Op de verwerking van persoonsgegevens is de Gedragscode “Verwerking 
Persoonsgegevens Financiële Instellingen” van toepassing. De volledige tekst van de Gedragscode kunt u raadplegen via 
de website van het Verbond van Verzekeraars www.verzekeraars.nl. U kunt de Gedragscode ook opvragen bij het Verbond 
van Verzekeraars (Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, telefoon 070 - 3 338 500).

CIS
In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kan Proteq uw gegevens raadplegen bij de Stichting CIS te Zeist. 
Doelstelling hiervan is risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacyregelement van de Stichting CIS is van 
toepassing (zie www.stichtingcis.nl).

Bijzonderheden
- Proteq Schadeverzekeringen N.V., statutair gevestigd te Alkmaar, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van  _
 Koophandel onder dossiernummer 37056150 en in het Wfd-register van de AFM onder vergunningnummer 12000589, 
 is de risicodrager van uw verzekering.
-  Op de verzekering is Nederlands recht van toepassing.
-  Klachten en geschillen die betrekking hebben op de bemiddeling, totstandkoming en uitvoering van deze 
 verzekering kunnen worden verzonden aan: Directie Proteq Schadeverzekeringen N.V., Afdeling Klachtenservice,  ______
 Antwoordnummer 125, 1800 VB Alkmaar, Faxnummer: 072 - 5194160.
 Wanneer het oordeel van de Directie van de verzekeraar voor een belanghebbende niet bevredigend is én belang- _____
 hebbende een consument is, zoals gedefinieerd in het Reglement van de Ombudsman Verzekeringen, respectievelijk  _
 het Reglement van de Raad van Toezicht Verzekeringen, kan de belanghebbende zich wenden tot: Klachteninstituut  ___
 Verzekeringen, Postbus 93560, 2509 AN Den Haag, Tel: 070 - 333 89 99, www.klachteninstituut.nl
 Wanneer belanghebbende geen gebruik wil maken van deze klachtenbehandelingsmogelijkheden, of wanneer de 
 behandeling of uitkomst voor belanghebbende niet bevredigend is, kan het geschil worden voorgelegd aan de  _______
 bevoegde rechter.

Mededelingsplicht
Indien u een vraag onjuist heeft beantwoord of een onjuiste verklaring heeft afgelegd, kan dat ertoe leiden dat het recht 
op verlenen van rechtsbijstand wordt beperkt of zelfs vervalt. Indien met opzet tot misleiden van de maatschappij is ge-
handeld of deze bij kennis omtrent de ware stand van zaken de verzekering nimmer zou hebben gesloten, heeft de 
maatschappij tevens het recht de verzekering op te zeggen. 

Plaats                                           Datum                                      Handtekening verzekeringnemer

Bij de polis ontvang ik een opzegkaartje. Als ik die invul en opstuur naar Proteq, wordt mijn lopende rechtsbijstandverzeker-
ing gratis opgezegd. Stuur het ingevulde formulier op naar Proteq, Antwoordnummer 48, 1800 VB Alkmaar. 
Een postzegel is niet nodig.
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	 De	premie	voor	deze	speciale	rechtsbijstandverzekering	

is	zéér	laag.	Er	zijn	geen	dubbele	dekkingen.	De	verzekering	

heeft	uitstekende	voorwaarden	en	u	krijgt	een	prima	service.	

Deze	verzekering	is	uniek	in	Nederland	en	alléén	voor	FNV-	

leden.	Een	zuivere	premievergelijking	is	dan	ook	niet	mogelijk.	

Maar	ten	opzichte	van	andere	rechtsbijstandverzekeringen	bent	

u	als	FNV-lid	zeer	voordelig	uit.	Uw	voordeel	kan	oplopen	tot	

wel	e	50	per	jaar.

	 •	Basis	inclusief	Verkeer	 :	e	60		 per	jaar	

	 •	Aanvullende	dekking	Huiseigenaren	 :	e	31,50	per	jaar

Premie	is	gebaseerd	op	jaarbetaling.	Premie	is	excl.	7%	

assurantiebelasting	en	eenmalig	e	8,50	poliskosten.

   Zeer aantrekkelijke FNV-premie

Aanvullende
rechtsbijstand

• Exclusief voor
 FNV-leden
• Maatwerk
• Sluit naadloos
 aan op uw 
 lidmaatschap

Met uw lidmaatschap van de vakbond 
ontvangt u juridische hulp op het gebied 
van Arbeid, Inkomen, Letselschade 
en Beroepsziekten. Bij de FNV bent u 
uitstekend verzekerd, immers uw vakbond 
is specialist op dit vlak.
Maar wie staat u bij:
• wanneer de keukenfabrikant niet levert 
 volgens afspraak?
• wanneer de autogarage een wel erg 
 hoge factuur presenteert?
• wanneer de gemeente geen reguliere 
 bouwvergunning afgeeft?

Speciaal hiervoor heeft de FNV 
samen met Proteq een aanvullende 
rechtsbijstandverzekering op maat 
ontwikkeld, exclusief voor FNV-leden.

Proteq aanvullende rechtsbijstand-
verzekering exclusief voor 
FNV-leden 	 De	dekking	Basis	inclusief	Verkeer	verzekert	u	van	

rechtshulp	op	het	gebied	van	consumenten-	en	verkeerszaken.	

Denkt	u	bijvoorbeeld	aan	een	leverancier	die	zijn	afspraken	

niet	nakomt,	uw	huurbaas	die	nalatig	is,	de	gemeente	die	u	

geen	reguliere	vergunning	afgeeft	of	een	automobilist	die	uw	

geparkeerde	auto	beschadigt.	U,	uw	partner	en	uw	inwonende	

kinderen	zijn	dan	verzekerd	van	rechtshulp.

   Waarvoor zijn u en uw gezinsleden verzekerd

• Consumenten- 
 zaken
• Verkeerszaken
• e 60 per jaar

	 Wilt	u	bij	een	conflict	met	betrekking	tot	uw	eigen	huis	

er	niet	alleen	voor	staan?	Neem	dan	de	aanvullende	dek-

king	Huiseigenaren.	Hiermee	verzekert	u	zich	van	rechtshulp	

wanneer	bijvoorbeeld	u	en	uw	buurman	het	niet	eens	worden	

over	het	zetten	van	de	schutting.	Deze	dekking	kan	alleen	

afgesloten	worden	in	combinatie	met	de	dekking	Basis	inclusief	

Verkeer.

   Aanvulling voor Huiseigenaren

	 Deze	rechtsbijstandverzekering	is	op	maat	ontwikkeld	

voor	FNV-leden.	In	combinatie	met	uw	FNV-lidmaatschap	bent	

u	volledig	gedekt	voor	rechtshulp.	Bij	juridische	kwesties	staat	

u	er	dus	niet	alleen	voor.	De	verzekering	kan	alleen	worden	

afgesloten	door	FNV-leden.	Als	u	uw	lidmaatschap	opzegt	dan	

vervalt	de	verzekering	en	profiteert	u	niet	meer	van	de	voorde-

lige	premie.

   Wat u ook moet weten

Huiseigenaren

• Aanvullende  
 dekking voor  
 woningbezit- 
 ters
• e 31,50 per
 jaar

Ja, 

stuurt u mij de polis met voorwaarden toe.

Ik heb deze 14 dagen vrijblijvend op zicht.

Naam   : ____________________________________________________________________________________

Voorletter(s)  : ___________     n M n V

Straatnaam  : _____________________________________________________________  Nr. __________________

Postcode en woonplaats : ____________________________________________________________________________________

Telefoonnummer  : _____________________________________________

Mobiele nummer  : _____________________________________________

E-mailadres  : _____________________________________________

Geboortedatum  : _____________________________________________

Lid van (naam bond)  : ____________________________________________________________________________________ 

Lidmaatschapsnummer : _____________________________________________

Ingangsdatum van mijn polis

De datum waarop mijn Proteq aanvullende rechtsbijstandverzekering

moet ingaan  : ____________________________________________________________________________________

Dekking
n Basis incl. Verkeer       e 60 per jaar

n Basis incl. Verkeer + Huiseigenaren   e 91,50 per jaar

Premie is excl. 7% assurantiebelasting en eenmalig e 8,50 poliskosten.

Machtiging

Ik machtig Proteq om de premie, inclusief 7% assurantiebelasing en de eenmalige poliskosten van

mijn bank- of girorekening af te schrijven. 

Mijn bank-/girorekeningnummer is : ____________________________________________________________________________

Ik kies voor betaling

n per jaar via automatische incasso

n per maand via automatische incasso, bij maandbetaling geldt een toeslag van 6%

Aanvullende vragen

1 Is één van de te verzekeren personen in de laatste 8 jaar een rechtsbijstandverzekering,      ___

 opgezegd, geweigerd, dan wel aangeboden op beperkte en/of verzwarende voorwaarden?

 n nee n ja

2 Is één van de te verzekeren personen in de laatste 8 jaar strafrechtelijk veroordeeld?

 n nee n ja                                                       

                                                                                                                           ➜ z.o.z.

Aanmeldingsformulier Proteq aanvullende 
rechtsbijstandverzekering exclusief voor FNV-leden

Basis incl.
Verkeer


