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PERSBERICHT  
 

Rijswijk, 7 november 2012. 

De nieuwe unieke buitenlandverzekeringen van OOM Verzekeringen met vertrouwde 
Hollandse zekerheid. 

OOM Verzekeringen luistert graag naar haar klanten en heeft dit omgezet naar vier nieuwe 
buitenlandverzekeringen. Met deze nieuwe verzekeringen bieden wij onze klanten veel meer 
keuzevrijheid en maatwerk. 

Voor Nederlanders in het buitenland 

Voor deze groep bieden we 2 nieuwe verzekeringen met 3 dekkingsvarianten die nog beter 
aansluiten op de specifieke reden van verblijf en de gewenste dekking. 

 Voor langdurig verblijf in het buitenland introduceren wij de OOM Wonen in het 
Buitenland-verzekering, met een Regular, Comfort en DeLuxe variant. 

 Voor tijdelijk verblijf in het buitenland introduceren wij de OOM Tijdelijk in het 
Buitenland-verzekering, met een Light, Regular en Comfort variant. 

Nieuw is: een apart bij te sluiten tandartsverzekering met keuze uit een verzekerd bedrag 
van € 350,-, € 700,- en € 1.050,-. Ook nieuw is: zwangerschapskosten die nu gedekt zijn op 
de OOM Wonen in het Buitenland-verzekering (DeLuxe variant) vanaf de ingangsdatum. 

Daarnaast krijgt de klant 15% korting op de ziektekostenpremie als de verzekering een 
aanvulling is op de Nederlandse basisverzekering (Zvw). 

Voor mensen die naar Nederland komen 

Ook voor deze groep bieden wij 2 nieuwe verzekeringen die beter aansluiten op de 
specifieke reden van verblijf en de gewenste dekking. Iemand die op een verblijfsvergunning 
wacht heeft vaak een andere verzekeringsbehoefte dan iemand die op familiebezoek komt. 

 Voor tijdelijk verblijf in Nederland introduceren wij de OOM Schengen Visitor- 
verzekering. 

 Voor mensen die in Nederland komen wonen en in afwachting zijn van een 
verblijfsvergunning of met een Machtiging Voorlopig Verblijf (MVV) bieden wij de 
OOM Voorlopig Verblijf Nederland-verzekering. 



De OOM Schengen Visitor-verzekering hanteert nog steeds de uitsluiting van bestaande 
klachten en kwalen. Het is mogelijk om een speciale Aansprakelijkheidverzekering voor 
Particulieren bij te sluiten met een verzekerd bedrag van € 1.250.000,-. 

 Bij de OOM Voorlopig Verblijf Nederland-verzekering is er sprake van medische acceptatie 
en daardoor een ruimere ziektekostendekking. Ook hier bieden wij de mogelijkheid tot het 
bijsluiten van een speciale AVP. Een tandartsverzekering met een verzekerd bedrag van      
€ 350,- per jaar is optioneel.  

Voor studenten en au-pairs is de Young Global Traveler-verzekering nog gewoon af te 
sluiten. 

Kijk voor meer productinformatie op www.oomverzekeringen.nl. 

OOM Verzekeringen is in 1940 opgericht als onderlinge verzekeraar voor oorlogsmolest. 
Inmiddels is OOM Verzekeringen gespecialiseerd in verzekeringen voor mensen die een 
langere periode in het buitenland verblijven. En in bijzondere schadeverzekeringen voor 
risico’s die elders niet of moeilijk te verzekeren zijn.  
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