Actievoorwaarden
Ontvang een bol.com-cadeaukaart ter waarde van € 50
bij de ARAG Veiligheidspolis.
Algemeen
1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op
de actie ‘Ontvang een bol.com-cadeaukaart
van € 50 bij de ARAG Veiligheidspolis’, hierna te
noemen: de actie.
2. ARAG SE (hierna te noemen: ARAG), Kastanjelaan 2 te Leusden en de NPB, Tolweg 5 te Baarn
voeren deze actie om de particuliere rechtsbijstandverzekering, de ARAG Veiligheidspolis, te
promoten.
3. Het betreft een tijdelijke actie; de actieperiode
loopt van 1 september 2021 tot en met 31
december 2021. Hierna te noemen: de actieperiode.
4. ARAG en/of NPB hebben het recht om deze actievoorwaarden tussentijds te wijzigen, de actie
eerder dan 31 december 2021 te beëindigen, of
om de actieperiode te verlengen. In dat geval
deelt de NPB de aangepaste actievoorwaarden
met zijn leden.
Wie komt in aanmerking voor de actie?
5. Ieder lid die gedurende de actieperiode een
ARAG Veiligheidspolis afsluit via de NPB. Je
bent 18 jaar of ouder met een vaste woon- of
verblijfplaats in Nederland.
Welke producten komen voor de actie in
aanmerking?
6. De actie heeft betrekking op de ARAG
Veiligheidspolis.
7. De afgesloten ARAG Veiligheidspolis heeft een
minimale looptijd van 1 jaar. Na afloop van dit
jaar kan je de verzekering dagelijks opzeggen
(met in achtneming van een opzegtermijn van
1 maand).
8. De ingangsdatum van de nieuw afgesloten
ARAG Veiligheidspolis moet uiterlijk 1 januari
2021 zijn.
Bol.com-cadeaukaart
9. Door deel te nemen aan de actie, ontvang je per
nieuw afgesloten ARAG Veiligheidspolis
eenmalig een bol.com-cadeaukaart ter waarde
van € 50.
10. Door deel te nemen aan de actie, ga je
automatisch akkoord met de
actievoorwaarden.

11. Je ontvangt de bol.com-cadeaukaart van ARAG
op het opgegeven adres dat op de polis staat.
12. Je ontvangt de cadeaukaart alleen als ARAG
jouw verzekeringsaanvraag voor de ARAG
Veiligheidspolis accepteert. De normale
acceptatierichtlijnen zijn van toepassing.
13. Je kunt maximaal één keer per nieuw afgesloten
ARAG Veiligheidspolis een bol.comcadeaukaart ontvangen.
14. Je ontvangt de bol.com-cadeaukaart binnen
4 weken na het aflopen van de actieperiode.
15. De bol.com-cadeaukaart is na uitgiftedatum
3 jaar geldig en is vrij te besteden.
Uitsluitingen
16. Je ontvangt geen bol.com-cadeaukaart als de
afgesloten ARAG Veiligheidspolis binnen de
wettelijke bedenktijd van 14 kalenderdagen
geannuleerd wordt.
17. Uitgesloten voor deze actie is de ARAG
Veiligheidspolis die vóór deze actieperiode al in
jouw bezit is. Hetzelfde geldt voor de situatie
waarbij je op deze verzekering een module
bijsluit of een andere wijziging uitvoert.
18. Als ARAG vaststelt dat je hebt gefraudeerd bij
deze actie of dat sprake is van andere
onregelmatigheden, dan kan ARAG bepalen dat
je niet aan de actie mag meedoen. Je komt in
dit geval dan ook niet in aanmerking voor de
cadeaukaart.
Aansprakelijkheid
19. ARAG en/of NPB is niet aansprakelijk voor
welke schade dan ook die is veroorzaakt door
de actie.
Slotbepalingen
20. ARAG verwerkt de persoonsgegevens die je in
het kader van deze actie opgeeft, volgens het
privacy statement van ARAG. Dit kun je vinden
op www.arag.nl/privacy
21. Op deze actie is Nederlands recht van
toepassing.
22. Voor vragen en/of eventuele klachten over deze
actie kan je contact opnemen met de NPB.
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ARAG Veiligheidspolis
voor het hele gezin
Sluit hem NU af en ontvang
€ 50 welkomstbonus!

Welkomstbonus

Wie is aangesloten bij de NPB staat juridisch sterk in zijn
schoenen als hij onverhoopt te maken krijgt met een (dreigend)
conflict met zijn werkgever. Een NPB-lid kan dan namelijk altijd
bij de bond terecht voor gespecialiseerde rechtshulp op het
gebied van werk en inkomen. Maar wat als je privé in een juridisch
conflict terechtkomt? Met je aannemer of buurman bijvoorbeeld?
Of met de leverancier van je vaatwasser?

Rechtshulp XL: stapelkorting via de NPB
Ook op dat gebied wil de NPB zijn leden graag zekerheid bieden tegen een
schappelijke prijs. Vandaar dat we samen met politiebond ACP en verzekeringsmaatschappij ARAG een speciale aanvullende verzekering voor politiemensen
hebben uitgewerkt: de ARAG Veiligheidspolis. Een verzekering van eersteklas
rechtshulp in de privésfeer, (online aankopen, verkeersschade, geluidsoverlast,
overheidsbesluiten). Heb je gezinsleden? Dan vallen die ook onder de dekking van
je ARAG Veiligheidspolis!
NPB-leden krijgen deze aanvullende polis aangeboden voor een vriendenprijsje. Voor
de modules Verkeer en Consument & Wonen komt de premie neer op € 8,47 per
maand – inclusief assurantiebelasting. Per jaar betalen levert extra voordeel op:
dan komt de premie uit op € 8,07 per maand – inclusief assurantiebelasting.
Sowieso betaal je dan een jaarpremie die lager is dan het gemiddelde uurtarief van
een advocaat…

Uitgelezen moment

bol.com-cadeaukaart
ter waarde van € 50
* Lees de actievoorwaarden op de achterzijde

Heb je nog geen particuliere rechtsbijstandverzekering? Dan is dit een uitgelezen
moment om de ARAG Veiligheidspolis af te sluiten. Doe je dat namelijk uiterlijk 31
december 2021, dan krijg je als welkomstbonus een bol.com-cadeaukaart ter waarde
van € 50 toegestuurd*.
Dus ga vandaag nog naar de NPB-website en meld je aan!

De NPB: daar kom je verder mee…

politiebond.nl

