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Studeren in het 
buitenland is topsport! 

Al 70 jaar grenzeloos deskundig
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Gelukkig blijft er tijd genoeg over voor ontspanning als je alles goed geregeld hebt.
Het thuisfront zal zich ook een stuk beter voelen als zoon- of dochterlief goed ver-
zekerd is in het buitenland. En het slaapt een stuk rustiger als je weet dat de OOM 
Alarmcentrale 24 uur per dag bereikbaar is. OOM introduceert nieuwe verzekeringen 
voor studenten en au pairs die in een ander land gaan studeren of werken. 
Nog beter verzekerd! 



Voor studenten en au pairs die 
naar het buitenland gaan
 Als er geen recht meer is op de 
 Nederlandse basisverzekering.
 Als de basisverzekering wel verplicht is, 

maar de student naar een land vertrekt 
waar de zorg duurder is of waar hij in een 
privékliniek terecht kan komen. 

 Het schadepakket is uitermate geschikt om 
de zaken in het buitenland goed geregeld 
te hebben.

De nieuwe verzekeringen
OOM introduceert voor jongeren van 15 t/m 
29 jaar 2 verzekeringen:
 de OOM Studeren in het Buitenland-
 verzekering en 
 de OOM Studying in the Netherlands 

Insurance.

Welke verzekeringen?
Deze jongeren kunnen kiezen uit de 
volgende modules:
 Ziektekostenverzekering inclusief 
 SOS-dekking.
 Aanvullende tandartsdekking 
 (voor 18 jaar en ouder).
 Schadepakket met reis-, AVP, inboedel-, 

ongevallen en rechtsbijstandverzekering 
ineen. 

De SOS-dekking biedt dekking die de 
Nederlandse basisverzekering niet dekt. 
Geen ziektekostenverzekering nodig? 
Dan zit de SOS-dekking standaard bij het 
Schadepakket.

Nieuwe verzekeringen voor studenten en au pairs 

OOM vertaalde de wensen van studenten in 2 nieuwe verzekeringen. 

In deze nieuwsflits zetten we de belangrijkste zaken voor u op een rijtje.
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Voor studenten en au pairs die 
naar Nederland komen
 Als er (nog) geen recht is op de 
 Nederlandse basisverzekering.
 Het schadepakket biedt de mogelijkheid 

om in een levensbedreigende situatie van 
een (groot)ouder met spoed naar huis 
te reizen. Het gastgezin draagt dan deze 
kosten niet. 

De voordelen
 Forse premiekorting als de student de 

Nederlandse basisverzekering heeft
 (Zvw-plichtig).
 Ziektekostenverzekering inclusief SOS al 

voor € 21,31 per maand. Met de 
 Zvw-korting zelfs € 10,66.
 Veel dekkingen waaronder huisarts, 
 ziekenhuisopname, medicijnen, 
 zwangerschap en bevalling (bestaande 

zwangerschap uitgesloten), fysiotherapie, 
psychotherapie, logopedie en tandheel-
kunde t/m 17 jaar. 

 De verzekering is dagelijks opzegbaar.  

Keuzevrijheid
Voor de Ziektekostenverzekering gelden 
de volgende keuzes:
 keuze uit een Standaard of Uitgebreide 

dekking;
 keuze uit € 0,- of € 150,- eigen risico;
 keuze voor jongeren van 18 jaar en ouder 

om een tandartsdekking van € 350,- bij 
 te sluiten (€ 15,- per maand).

Aanvragen van de verzekeringen
Het aanvragen van de nieuwe verzekeringen 
kan online op www.oomverzekeringen.nl.
U vindt daar ook het dekkingsoverzicht en 
de polisvoorwaarden met alle dekkingen, 
uitsluitingen en andere informatie.



Meer informatie?
Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Neem dan gerust 
contact met ons op. Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 
08.30 uur tot 17.00 uur. Ons telefoonnummer is 070 353 21 00. 
Wij helpen u graag!
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Alle OOM medewerkers wensen u een heel gezond en goed 2014!


