Dekkingsoverzicht
OOM Studeren in het
Buitenland-verzekering
Ziektekostenverzekering
Bijbehorende polisvoorwaarden: SIB2013
Kosten door molest
Wij vergoeden de kosten die onder de dekking van de ziektekostenverzekering (Standaard of Uitgebreid) en
de SOS-verzekering vallen, ook als ze gemaakt worden als gevolg van molest. Molest is gewapend conflict,
burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij. Molestkosten zijn verzekerd op onderlinge
basis. Dit betekent dat je de kostprijs vergoed krijgt, als er voldoende in de molestkas zit. Als er onvoldoende
in kas zit, krijg je een percentage vergoed.
Wat vergoedt de OOM Studeren in het Buitenland-verzekering?
Alle vergoedingen gelden per verzekerde persoon en per verzekerd jaar of per verzekerde periode als dit
korter is dan een jaar.
De hieronder genoemde kosten vergoeden wij alleen als ze medisch noodzakelijk zijn.
Wij vergoeden maximaal het bedrag dat is goedgekeurd door de officiële instanties in het land waar de
medische behandeling plaatsvindt. In Nederland is die instantie de NZa.
Kostprijs betekent dat wij de kosten volledig vergoeden.
Voor de aanvullende verzekeringen geldt dat er dekking is wanneer dit vermeld staat op het polisblad.

STANDAARD

UITGEBREID

Huisarts

Kostprijs

Kostprijs

Geneesmiddelen en
verbandmiddelen

Kostprijs

Kostprijs

Specialistische behandeling en
onderzoeken

Kostprijs

Kostprijs

Second opinion

Geen dekking

Geen dekking

Laboratoriumonderzoek

Kostprijs

Kostprijs

Ziekenhuisopname

Kostprijs

Kostprijs

Ambulancevervoer

Kostprijs

Kostprijs

Zittend ziekenvervoer

• OV: laagste klasse
• Taxi: ritprijs
• Eigen vervoer: € 0,20 p/km tot
maximaal € 185,-

• OV: laagste klasse
• Taxi: ritprijs
• Eigen vervoer: € 0,20 p/km tot
maximaal € 185,-

Hulpmiddelen na een ongeval

Krukken en een rolstoel tot
maximaal € 100,- huur of koop.
Prothesen tot maximaal € 750,-

Krukken en een rolstoel tot
maximaal € 100,- huur of koop.
Prothesen tot maximaal € 750,-

Fysiotherapie en oefentherapie

Maximaal 12 behandelingen voor al
deze behandelingen bij elkaar

Maximaal 25 behandelingen voor al
deze behandelingen bij elkaar

Ergotherapie

Maximaal 10 uur

Maximaal 10 uur

Diëtist

Maximaal 3 uur

Maximaal 3 uur

Logopedie

Maximaal 12 behandelingen

Maximaal 25 behandelingen

Tandheelkundige hulp voor
verzekerden tot en met 17 jaar

• Medisch noodzakelijke
tandheelkunde, zoals diagnostiek,
preventie, gebitsreiniging;
• het eerste en tweede preventieve
onderzoek per jaar;
• vullingen en verdovingen.
Deze kosten vergoeden we tot
maximaal € 450,-

• Medisch noodzakelijke
tandheelkunde, zoals diagnostiek,
preventie, gebitsreiniging;
• het eerste en tweede preventieve
onderzoek per jaar;
• vullingen en verdovingen.
Deze kosten vergoeden we tot
maximaal € 450,-

Tandheelkundige hulp voor
verzekerden van 18 jaar en ouder

Maximaal € 350,- voor
tandheelkunde in bijzondere
gevallen

Maximaal € 350,- voor
tandheelkunde in bijzondere
gevallen

Tandheelkunde na een ongeval

Maximaal € 500,Wij vergoeden deze kosten alleen
als ze het gevolg zijn van een
ongeval.

Maximaal € 500,Wij vergoeden deze kosten alleen
als ze het gevolg zijn van een
ongeval.
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STANDAARD

UITGEBREID

Orthodontie (alleen voor
verzekerden tot 21 jaar)

Geen dekking

Maximaal € 1.200,- per persoon
voor de volledige periode dat
verzekerde bij OOM verzekerd is.
Bij sommige kaakorthopedische
afwijkingen geldt de
maximumleeftijd en de maximale
vergoeding niet.

Zwangerschap en bevalling

Onvoorziene noodsituaties:
Er is dekking (kostprijs) voor
onvoorziene noodsituaties die
volgens onze medisch adviseur
acuut medisch ingrijpen noodzakelijk
maken.
Reguliere behandelingen:
We vergoeden:
• verloskundige hulp door
een specialist, huisarts of

Onvoorziene noodsituaties:
Er is dekking (kostprijs) voor
onvoorziene noodsituaties die
volgens onze medisch adviseur
acuut medisch ingrijpen noodzakelijk
maken.
Reguliere behandelingen:
We vergoeden:
• verloskundige hulp door
een specialist, huisarts of

verloskundige;
• bevalling in een ziekenhuis of
kraaminrichting.

verloskundige;
• bevalling in een ziekenhuis of
kraaminrichting.

We vergoeden maximaal € 4.000,voor de gehele zwangerschap
inclusief bevalling.

We vergoeden de kostprijs.

Kraamzorg

Maximaal € 1.500,-

Maximaal € 1.500,-

Abortus

Geen dekking, behalve uit medische
noodzaak of na zedenmisdrijf

Geen dekking, behalve uit medische
noodzaak of na zedenmisdrijf

Anticonceptie

Maximaal € 125,-

Kostprijs

Psychotherapie

5 zittingen tot maximaal € 500,-

8 zittingen tot maximaal € 800,-

Erfelijkheidsonderzoek

Geen dekking

Kostprijs

Alternatieve geneeswijzen

Geen dekking

Maximaal € 500,-

Transplantatie (beenmerg, bot,
hoornvlies, huidweefsel, nier, hart,
lever (orthotoop), long, hart/long en
nierpancreas)

Kostprijs

Kostprijs

Nierdialyse

Kostprijs

Kostprijs

Behandeling door een plastisch
chirurg

Kostprijs
Wij vergoeden deze kosten alleen bij:
• een verminking die door een
ongeval ontstaan is.
• ernstige afwijkingen die direct
bij de geboorte aanwezig en
geconstateerd zijn.

Kostprijs
Wij vergoeden deze kosten alleen bij:
• een verminking die door een
ongeval ontstaan is.
• ernstige afwijkingen die direct
bij de geboorte aanwezig en
geconstateerd zijn.
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UITGEBREID

Revalidatiedagbehandeling

Kostprijs

Kostprijs

Verblijfskosten

Geen dekking

Als je als patiënt om medische
redenen in de buurt van een
ziekenhuis (buiten je woonplaats)
moet blijven, dan vergoeden wij de
verblijfskosten tot maximaal € 100,per dag en tot maximaal € 2.000,per ziektegeval.

Vaccinaties en immunoglobulinen
tegen hondsdolheid en tetanus

Kostprijs
Wij vergoeden deze kosten
alleen nadat je aan het risico op
besmetting bent blootgesteld.

Kostprijs
Wij vergoeden deze kosten
alleen nadat je aan het risico op
besmetting bent blootgesteld.

Reisvaccinaties inclusief
malariaprofylaxe

Geen dekking

Maximaal € 50,-

OOM Tandarts-dekking
bijbehorende polisvoorwaarden: SIB2013
Heb je de OOM Tandarts-dekking dan ben je tot maximaal het verzekerde bedrag (€ 350,-) verzekerd.
Op de OOM Tandarts-dekking wordt vergoed:
• medisch noodzakelijke tandheelkunde, zoals diagnostiek, preventie en gebitsreiniging;
• behandelingen zoals wortelkanaalbehandelingen, kronen en bruggen;
• het eerste en tweede preventieve onderzoek per jaar;
• vullingen en verdovingen.
Er is geen eigen risico van toepassing op de OOM Tandarts-dekking.
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SOS-verzekering
bijbehorende polisvoorwaarden: SIB2013
Repatriëring/evacuatie

Wij vergoeden deze kosten alleen als een medische behandeling ter plekke niet
mogelijk is én de behandeling niet kan worden uitgesteld (dus alleen spoed). In dat
geval vergoeden wij:
• reiskosten van de patiënt (heen- en terugreis). Je kunt kiezen om gerepatrieerd te
worden naar de dichtstbijzijnde mogelijkheid of Nederland/je land van herkomst.
• reis- en verblijfskosten van 1 begeleider, als begeleiding medisch noodzakelijk is of
als de patiënt jonger is dan 16 jaar.
• reis- en verblijfskosten van de kinderen jonger dan 24 maanden (die bij ons
verzekerd zijn) als de moeder wordt gerepatrieerd.
De reiskosten worden kostprijs vergoed (lijnvlucht of charter volgens
toeristenklasse). De verblijfskosten worden vergoed voor maximaal € 100,- per dag
en maximaal € 2.000,- per ziektegeval.

Opsporing/redding

Maximaal € 25.000,- per gebeurtenis

Vervoer stoffelijk overschot

Maximaal € 25.000,- per gebeurtenis

Bijzondere onkosten

• Kosten verlenging vliegticket bij ziekte/ongeval tijdens verlof in Nederland/je land
van herkomst: maximaal € 1.200,-.
• Overkomst van 1 persoon bij levensgevaar/overlijden van een verzekerde:
reiskosten (kostprijs) en verblijfkosten tot maximaal € 100,- per dag en maximaal
€ 2.000,- per ziektegeval.
• Telecommunicatiekosten bij gedekte repatriëring: maximaal € 150,- per
repatriëring.

Schadepakket
bijbehorende polisvoorwaarden: SIB2013
Rubriek 1: Reisverzekering
Bagage

Bij diefstal, verlies of beschadiging vergoeden wij de dagwaarde tot maximaal
€ 1.600,- per persoon per verzekeringsjaar.
Voor bepaalde soorten bagage (bijvoorbeeld voor kostbaarheden) gelden
maximale vergoedingen.
Eigen risico: € 125,- per gebeurtenis.

Repatriëring

Wij vergoeden de reiskosten (heen- en terugreis) bij levensgevaar (ziekte/ongeval)
of overlijden van niet meereizende familieleden in 1e of 2e graad.

Diefstal of verlies van paspoort of

Wij vergoeden maximaal € 450,- voor de reis- en verblijfkosten die je moet maken
om naar de plaats te gaan waar een vervangend document wordt afgegeven.
De vergoeding van het paspoort/visum zelf valt onder de dekking van bagage.

visum

Telecommunicatiekosten

Bij een gebeurtenis die onder de reisverzekering gedekt is, vergoeden wij de kosten
voor contact met Unigarant of de OOM Alarmcentrale.
Voor contact met anderen is de vergoeding maximaal € 150,-.

Kosten voor verblijf, overnachtingen en

Maximaal € 50,- per persoon per dag.

maaltijden
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Rubriek 2: Inboedelverzekering
Schade aan de inboedel als gevolg van
brand, storm of inbraak

• De vergoeding vindt plaats op basis van premier risque. Dat betekent dat er geen
onderverzekering wordt toegepast.
• De vergoeding is maximaal € 5.000,-.
• Sieraden worden voor maximaal € 300,- vergoed en audiovisuele apparatuur
voor maximaal € 800,-.
• Eigen risico: € 250,- per gebeurtenis.
• Er is alleen dekking op het risicoadres dat je hebt opgegeven en op het polisblad
is vermeld.

Rubriek 3: Ongevallenverzekering
Bij overlijden (rubriek A)

Verzekerd bedrag: € 10.000,-

Bij blijvende invaliditeit (rubriek B)

Verzekerd bedrag: € 75.000,-.
Afhankelijk van de mate van invaliditeit, krijg je een percentage van het verzekerd
bedrag uitgekeerd.

Bij rijden op een motorrijwiel van 50

Maximaal 25% van het uit te keren bedrag voor rubriek A of B. Als je zonder helm
rijdt, dan is de uitkering maximaal 10%.

cc of meer

Rubriek 4: Rechtsbijstandverzekering
Verhaalsbijstand
Contractbijstand

Je hebt recht op rechtsbijstand. Deze wordt verleend door ARAG Rechtsbijstand.
Als ARAG externe kosten maakt, worden deze tot maximaal € 12.500,- vergoed.
Een zaak wordt in behandeling genomen als het belang minimaal € 450,- is.
Bij het nieuw afsluiten van een verzekering geldt een wachttermijn van 3 maanden.
In principe is er geen dekking voor zaken die zich binnen deze wachttijd voordoen.
Tenzij je kunt aantonen dat de gebeurtenis niet te voorzien was.

Waarborgsom

Het voorschot is maximaal € 12.500,- per gebeurtenis.

Strafbijstand

Rubriek 5: Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren
Aansprakelijkheid van schade aan

Maximaal € 1.250.000,- per gebeurtenis.

personen en aan zaken
Zekerheidsstelling

Maximaal € 12.500,-

Uitsluitingen
Deze verzekering heeft ook bepaalde uitsluitingen. Zo worden onder meer op de ziektekostenverzekering de
kosten als gevolg van een zwangerschap die bestond op de ingangsdatum van de verzekering niet vergoed.
Ook is er geen vergoeding voor preventieve geneeskunde of chiropractor of manueel therapeut.
Voor een volledig overzicht van de uitsluitingen verwijzen wij naar de polisvoorwaarden.
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De handelsnaam OOM Verzekeringen wordt gebruikt door OOM Holding N.V.
(KvK Den Haag 27194193), OOM Global Care N.V. (AFM 12000623, KvK Den Haag
27111654), OOM Schadeverzekering N.V. (AFM 12000624, KvK Den Haag
27155593) en “O.O.M.” Onderlinge Molestverzekering-Maatschappij U.A.
(KvK Den Haag 27117235). Deze ondernemingen zijn statutair gevestigd in
Den Haag en houden gezamenlijk kantoor in Rijswijk.

OOM Verzekeringen
Postbus 3036
2280 GA Rijswijk
Nederland
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+31 (0)70 353 21 00
+31 (0)70 360 18 73
info@oomverzekeringen.nl
www.oomverzekeringen.nl

