




1. Wat biedt het Proteq Protectieplan?

2. Welke dekking moet ik kiezen?

3. Wat biedt de Rechtsbijstandverzekering?

4. Waar moet ik op letten als ik kies voor

de Rechtsbijstandverzekering?

5. Wat biedt de Aansprakelijkheidsverzekering voor

Particulieren?

6.  Wat biedt de Ongevallenverzekering?

7. Kan Proteq mijn lopende verzekering opzeggen?

8. Hoe sluit ik de verzekering af?

9. Wat zijn de voordelen van het Proteq Protectieplan?

10.  Ik heb nog vragen. Hoe kan ik jullie bereiken?

11. Wie is Proteq?



Het Proteq Protectieplan bestaat uit een pakket van drie dekkingen, waarmee u en 

uw gezin optimaal fi nancieel beschermd zijn. De premie is aantrekkelijk en de voorwaar-

den zijn bijzonder gunstig.

Het Proteq Protectieplan dekt drie belangrijke zaken, waarmee iedereen te maken 

kan krijgen. Het bestaat uit de volgende dekkingen: 

• Rechtsbijstandverzekering.

• Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren. 

• Ongevallenverzekering. 

Als u kiest voor het totale Proteq Protectieplan, bent u natuurlijk het beste          

verzekerd. Maar u kunt ook kiezen voor 1 of 2 dekkingen, afhankelijk van uw situatie.



Bij juridische confl icten staat u met de Rechtsbijstandverzekering niet alleen.   

Voor een aantrekkelijke premie - die aanzienlijk lager is dan het uurtarief van een advocaat 

- staan wij u met raad en daad terzijde. U kunt de Rechtsbijstandverzekering helemaal 

aanpassen aan uw persoonlijke situatie. Voor uzelf, of voor het hele gezin. U verzekert 

alleen wat u nodig heeft. Heeft u bijvoorbeeld geen auto, dan heeft u rechtsbijstand voor 

motorrijtuigen niet nodig. En als u een huis huurt, is rechtsbijstand voor huiseigenaren 

natuurlijk overbodig.



Als u de Rechstbijstandverzekering afsluit, houdt u dan rekening met het volgende:

•  Juridische hulp bij echtscheiding is uitgesloten (wat overigens geldt voor alle rechts   -

 bijstandverzekeringen). 

•  Na ingang van de verzekering kunt u een beperkt beroep doen op de verzekering. 

 Er is namelijk een wachttijd van 3 maanden voordat u van deze verzekering gebruik 

 kunt maken. Deze wachttijd geldt niet in de volgende gevallen:

 •  U heeft uw elders lopende gezinsrechtsbijstandverzekering naar ons 

  overgesloten en u zou daaraan gelijke rechten kunnen ontlenen wanneer u een  

  zaak zou hebben aangemeld. 

 •  Als het gaat om het verhalen van schade op degenen die daarvoor uitsluitend  

  wettelijk aansprakelijk zijn. 

 •  Als het gaat om straf- of tuchtzaken. 

 •  Als het gaat om een juridisch geschil over een schriftelijke overeenkomst die  

  na het tot stand komen van de verzekering is gesloten. 

• Om de onafhankelijke afhandeling van uw rechtsbijstand te kunnen garanderen, heeft  

 Proteq de afhandeling van de rechtshulp ondergebracht bij DAS Rechtsbijstand.



De Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren is in feite onmisbaar in elk 

gezin. Want deze verzekering dekt schade of letsel, welke door u of een gezinslid aan een 

ander wordt toegebracht. Het standaard verzekerd bedrag is  1.250.000,-. Een prettige 

zekerheid als u of een gezinslid aansprakelijk wordt gesteld voor een klein ongelukje met 

mogelijk grote gevolgen.



Het is al erg genoeg als u of een gezinslid door een ongeval invalide wordt of 

overlijdt. Maar het wordt nog erger, als u de kosten die zo’n ingrijpende gebeurtenis met 

zich meebrengt niet kunt betalen. De Ongevallenverzekering zorgt dan in ieder geval voor 

fi nanciële rust. Er zijn drie pakketten. Het verschil per pakket is de hoogte van het uit te 

keren bedrag bij blijvende invaliditeit of overlijden. 

Maximale vergoedingen 

   Pakket   Overlijden Volwassene Overlijden Kind Blijvende invaliditeit

1.   5.000,-  2.500,-  10.000,-

  2.  7.500,-  3.750,-  25.000,-

  3.   10.000,-  5.000,-  50.000,-



Ja, u kunt gebruik maken van onze gratis opzegservice. Vul het opzegformulier in 

en stuur dat samen met uw aanmelding naar Proteq. Wij houden de opzegtermijn in de 

gaten. Uw nieuwe verzekering gaat in op het moment dat uw huidige verzekering afl oopt. 

Let op: opzegtermijnen verschillen per verzekeringsmaatschappij.



De voordelen voor u op een rij:

• Dekking op maat.

• Snelle schade-afhandeling.

• Financiële bescherming.

• Uitstekende service.

• Duidelijke polisvoorwaarden.

• Gratis opzegservice.

Onderteken het aanvraagformulier en stuur dit naar ons op. U ontvangt uw polis 

vrijblijvend 14 dagen op zicht. 



Proteq: altijd direct contact met onze klanten. We bieden onze verzekeringen      

rechtstreeks aan, dus zonder tussenpersonen. Via onze website, per post en via de       

telefoon. Daardoor maken we veel minder kosten. Dat ziet u terug in de aantrekkelijke 

premie. 

Onze verzekeringen en voorwaarden zijn simpel. U weet precies van tevoren wat wel en 

niet gedekt is. En niet pas op het moment dat u ons nodig heeft. Op www.proteq.nl vindt u 

de voorwaarden goed leesbaar gepresenteerd. Voor meer informatie over de verzekeringen 

van Proteq, kunt u natuurlijk even bellen: 0900 – 0776 (  0,10 per minuut) of kijken op 

www.proteq.nl.

U kunt ons op de volgende manieren bereiken: 

• Op internet: www.proteq.nl

• Telefonisch op: 0900 - 0776 (  0,10 per minuut)
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Umbriëllaan 10, 1702 AJ Heerhugowaard 
Postbus 600, 1800 AP Alkmaar
www.proteq.nl




