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PERSBERICHT
1 juni 2010, Rijswijk
OOM Verzekeringen en ARAG Rechtsbijstand introduceren vernieuwde
rechtsbijstandverzekering voor het buitenland
Per 1 juni 2010 introduceren OOM Verzekeringen en ARAG Rechtsbijstand een
rechtsbijstandverzekering voor Nederlanders die permanent of tijdelijk in het
buitenland wonen. Er is onder andere een wereldwijde dekking voor contractuele
geschillen en geschillen op het gebied van personen en familierecht. Daarnaast is het
mogelijk om het achterblijvende onroerend goed in Nederland voor rechtsbijstand te
verzekeren.
OOM verzekeringen voert binnen de productlijn van de Global Traveler-verzekering al sinds
2000 een rechtsbijstandverzekering voor mensen die in het buitenland wonen. Door diverse
ontwikkelingen sloot het product niet meer goed aan bij de wensen van de klanten van OOM.
In samenwerking met ARAG rechtsbijstand is een nieuw rechtsbijstandproduct ontwikkeld.
Tot 1 juni 2010 werkte OOM Verzekeringen met DAS Rechtsbijstand samen voor de
uitvoering van de rechtsbijstandverzekering.
Met de nieuwe verzekering kunnen klanten kiezen uit een basisdekking en een topdekking.
Op de basisdekking zijn contractuele geschillen (bijvoorbeeld koop van een computer),
strafrechtsbijstand en verhaalsrechtsbijstand verzekerd. Op de topdekking zijn arbeidsrecht
en sociaal verzekeringsrecht, personen- en familierecht en geschillen over onroerend goed
(in het woonland) verzekerd. Daarnaast is het mogelijk om twee aanvullende dekkingen te
sluiten voor een huis dat in Nederland ‘achterblijft’. Als het huis niet meer door verzekerde
wordt bewoond kunnen bijvoorbeeld geschillen over onderhoud en burenrecht mee
verzekerd worden. Daarnaast kan een dekking gesloten worden voor geschillen rondom de
verhuur van de woning.
OOM Verzekeringen biedt met de Global Traveler-verzekering een flexibele
buitenlandverzekering met diverse dekkingen voor Nederlanders die tijdelijk of permanent in
het buitenland wonen. De wereldwijde dekkingen zijn: ziektekosten (kostprijsdekking), SOS,
aansprakelijkheid voor particulieren, rechtsbijstand, inboedel, ongevallen, annulering en reis.
De Global Traveler-verzekering is bestemd voor mensen van alle leeftijden en kan zowel
kortlopend als langlopend worden afgesloten. Voor iedere situatie kan zo het meest
passende verzekeringspakket worden samengesteld.
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