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Betreft: Uw verzekering dragen we over aan Quorim

Geachte relatie,
U heeft een rechtsbijstandverzekering bij ons lopen. Deze verzekering zullen wij binnenkort onderbrengen
bij een tussenpersoon, oftewel verzekeringsadviseur. Dit betekent dat er voor u iets gaat veranderen. In
deze brief leest u hier meer over.
Wij dragen uw verzekering over aan Quorim
Per 1 november 2021 dragen wij uw verzekering over aan Quorim, een organisatie met ruim 40 jaar
ervaring op het gebied van verzekeringen, financiële diensten en financiële producten. Quorim zal de
administratie rondom uw rechtsbijstandverzekering van ons overnemen. U ontvangt van Quorim nog
bericht hierover.
Uw polis blijft onveranderd
De overdracht van uw polis naar Quorim heeft geen gevolgen voor uw dekking of de voorwaarden die voor
uw polis gelden. ARAG blijft uw juridisch dienstverlener. De voorwaarden, de dekking en de premie van uw
verzekering veranderen niet. U houdt dus de voordelen van een verzekering van ARAG en dezelfde hulp van
onze juridisch experts. Daarnaast kunt u gebruikmaken van de uitstekende en transparante service van
Quorim.
Wat verandert er dan wel?
Het enige dat verandert, is dat u voor vragen over of wijzigingen van uw polis vanaf 1 november contact op
moeten nemen met Quorim. Quorim zal ook de premie van uw verzekering incasseren. Op de website van
Quorim kunt u vanaf 1 december 2021 inloggen om eenvoudig zelf uw verzekeringsinformatie in te zien of
wijzigingen door te geven. Wilt u meer weten over Quorim? Neem dan een kijkje op www.quorim.nl.
Heeft u nog vragen, opmerkingen over deze brief of wilt u meer informatie?
Neem dan gerust contact met ons op via telefoonnummer 033 – 434 28 01 of stuur een e-mail naar
acceptatie@arag.nl. Wij helpen u graag.
Met vriendelijke groet,
ARAG Rechtsbijstand

Marc van Erven, CEO

