uws
flits
Nie
Wat nou crisis?
We lijken ons niet te laten weerhouden door de recessie om naar het buitenland
te gaan. Sterker nog, misschien is het juist een aanleiding om te gaan!
De reisduur, leeftijd en bestemming maakt voor OOM niet uit.
Huis in Nederland in de verhuur? Kan ook! OOM ondersteunt het buitenlands
avontuur met Hollandse zekerheid.



OOM Verzekeringen

Al 70 jaar grenzeloos deskundig

Aan onze verzekeringen zal het niet liggen:
• Vergoeding van daadwerkelijke ziektekosten in het
land van verblijf. Tenzij de dekking is gemaximeerd
natuurlijk.
• 15% korting op de ziektekostenpremie als uw relatie
de basiszorgverzekering moet aanhouden.
• In geval van nood 24/7 ondersteuning door de OOM
Alarmcentrale.
• Ziektekosten als gevolg van molest (bijvoorbeeld
opstand) ook gedekt.
• Opsporing en redding bij vermissing of ongeluk.
• Repatriëring naar Nederland als dat medisch
noodzakelijk en gewenst is.
• Wie zijn huis in Nederland verhuurt kan voor geschillen
met bijvoorbeeld de huurder de Rechtsbijstandverzekering sluiten (Topdekking met rubrieken E en F).

U I T G AV E Z O M E R 2 0 1 3

Check wat uw relaties in het buitenland gaan doen!
Gaan ze alleen reizen of werken in loondienst? Moeten ze
de Nederlandse basiszorgverzekering aanhouden of niet?
En gaan ze naar een land waar je al snel in een privékliniek
terecht komt? Of waar de kosten van de zorg (veel) hoger
liggen dan in Nederland?

Kijk voor meer informatie op
www.oomverzekeringen.nl.
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