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ANKER EIGEN JURIST POLIS
Juridische hulp en advies voor de particulier met een confl ict

Een juridisch confl ict kan iedereen overkomen. We hebben alle-
maal te maken met buren, familie, werkgevers, leveranciers 
of verkeersdeelnemers en soms ‘botst’ het nu eenmaal. 

Een erfeniskwestie, de hond van de buren die overlast veroorzaakt, een 
aanrijding of een dreigend ontslag; in het gunstigste geval komt u er onder-
ling uit en wordt een confl ict in de kiem gesmoord, maar u kunt ook in een 
probleemsituatie terechtkomen waar u op eigen houtje niet uitkomt. In zo’n 
geval is het prettig dat er een jurist van Anker voor u klaarstaat om u bij te 
staan en te adviseren. 

GEEN KOPZORGEN
Hoe goed weet u de weg in de jungle van juridische wetten en regels? En 
heeft u wel de tijd en de energie om uit te zoeken wat uw rechten en plich-
ten zijn? Een confl ict is al vervelend genoeg zonder die extra kopzorgen. De 
juridische specialisten van Anker bieden uitkomst. Zij staan u persoonlijk 
en deskundig bij, zonder dat u daarvoor extra hoeft te betalen. Wacht niet 
totdat u de hulp echt nodig heeft, want dan is het vaak te laat. Met de Anker 
Eigen Jurist Polis bent u voor een goede prijs verzekerd van juridische hulp 
bij confl icten. Een geruststellende gedachte.
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Eerst de mens

Anker Rechtsbijstand is een relatief kleine verzekeraar 

met ruim een eeuw ervaring. Wij handelen vanuit de 

fi losofi e eerst de mens. Daarom hechten we veel waarde 

aan persoonlijk contact en korte lijnen. Onze klanten 

waarderen onze oplossingsgerichte dienst verlening en 

goede bereikbaarheid. 



Anker Rechtsbijstand
Paterswoldseweg 812
Postbus 8002
9702 KA Groningen
www.ankerrechtsbijstand.nl

Voordelen van Anker 
Eigen Jurist Polis

• Rechtshulp van onze eigen juristen
• Rechtstreekse bereikbaarheid
• Intensief en persoonlijk contact over uw zaak
• Bij een niet gedekte zaak toch recht 

op kort (juridisch) advies
• Uitgebreide dekking voor vrijwel alle soorten 

particuliere juridische confl icten
• Verkeersdeelname standaard meeverzekerd
• Geen eigen risico
• Waarborgsom mogelijk
• Geen wachttijd
• Uitbreiding mogelijk voor:
 - Belastingrecht en vermogensbeheer
 - Eigendom en verhuur onroerende zaken

ADVIES EN RECHTSHULP
Als u een rechtsbijstandverzekering heeft bij Anker en een confl ict bij ons 
meldt, bekijken wij of het confl ict onder de dekking valt. Is dat het geval, 
dan staat een jurist van Anker u bij met rechtshulp en advies, zonder dat 
u daarvoor een rekening krijgt. Ook als er nog geen juridisch probleem is, 
maar u advies nodig heeft over een mogelijk confl ict kunt u – gratis – bij 
onze juristen terecht. Valt uw zaak niet onder de dekking van uw rechtsbij-
standverzekering? Dan heeft u bij ons tóch recht op kort (juridisch) advies. 
Op tijd advies inwinnen kan confl icten voorkomen of beheersbaar houden. 

Wij helpen u graag!
U kunt de Anker Eigen Jurist Polis via uw verzekeringsadviseur afsluiten.
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