Dekkingsoverzicht
OOM Combinatiepolis
OOM Combinatiepolis
In dit dekkingsoverzicht leest u in hoofdlijnen voor welke situaties u verzekerd bent als u de bijbehorende
module heeft afgesloten.
Polisvoorwaarden
Een volledige omschrijving van de dekkingen, inclusief eventuele uitsluitingen, vindt u in de polisvoorwaarden.
De Algemene Voorwaarden OOM Combinatiepolis C-ALG2015 zijn voor alle modules geldig met uitzondering
van de Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven. Daarnaast kent iedere gekozen module aanvullende
bijzondere voorwaarden. Deze voorwaarden staan bij iedere module vermeld. De Aansprakelijkheids
verzekering voor Bedrijven kent zijn eigen algemene en bijzondere voorwaarden.
Eigen risico
Voor enkele modules geldt een eigen risico. Als meerdere modules tegelijk uit moeten keren, door
bijvoorbeeld brand èn inbraak, dan ziet OOM Verzekeringen dit als één schade en geldt maar één keer het
eigen risico van € 700,-. Dit geldt niet voor de Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven.
Indirecte schade
Naast de genoemde verzekerde situaties in het onderstaande overzicht, bent u op alle modules ook voor
indirecte schade verzekerd. Krijgt u schade door een schade in uw directe omgeving en u bent voor de
oorzaak bij ons verzekerd? Dan valt uw schade onder de dekking van de betreffende module. U heeft
bijvoorbeeld de Module Brand en u krijgt schade door brand bij de buren, dan valt uw schade onder deze
verzekerde module.

Module Brand
bijbehorende polisvoorwaarden: M-BRA2015
Wat is verzekerd?

Materiële schade die ontstaat door:
• brand
• ontploffing
• blikseminslag
• lucht- en ruimtevaartuigen

Let op

Schroeien, smelten, verkolen en doorbranden van elektrische apparaten
vallen niet onder de definitie van brand en zijn daarom niet verzekerd.

Eigen risico

Het eigen risico voor deze module bedraagt € 700,- per gebeurtenis.

Preventieve verplichtingen

Wij vragen uw aandacht voor de volgende verplichtingen:
• gecertificeerd hang- en sluitwerk SKG**;
• afvalemmers en peukenverzamelaars van metaal en goedsluitende
deksels;
• voldoende en werkende brandblusmiddelen, die jaarlijks worden
gecontroleerd (onderhoudscontract).
Specifiek voor strandhuisjes geldt tijdens winteropslag:
• bepaalde opslageisen voor het opslagterrein (zie polisvoorwaarden voor
overzicht);
• verwijderen van waardevolle en diefstalgevoelige spullen.

De module Brand is een van de drie basismodules. U kunt deze module altijd los afsluiten.

Module Inbraak
bijbehorende polisvoorwaarden: M-IBR2015
Wat is verzekerd?

Materiële schade die ontstaat door:
• inbraak of poging tot inbraak;
• diefstal na inbraak;
• poging tot diefstal (verlies of beschadiging) na inbraak;
• beroving en afpersing met geweld of bedreiging;
• vernieling bij bovenstaande situaties.
Ook diefstal van bijvoorbeeld een verzekerde mobiele kraam of
verkoopwagen uit een afgesloten garage kunt u verzekeren.
Als de inhoud van een voertuig verzekerd is (bijvoorbeeld gereedschappen in
bedrijfswagens) bij:
• diefstal van inventaris en goederen uit voertuig na inbraak in voertuig;
• ook als er braakschade is aan de garage waarin het voertuig stond.

Let op

Er moet ALTIJD sprake zijn van (poging tot) binnendringen en
(in)braakschade. Bij een bedrijfsverzamelgebouw moet er schade zijn
aan het eigen perceelgedeelte.

Eigen risico

Het eigen risico voor deze module bedraagt € 700,- per gebeurtenis.
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Bijzonderheden

De inbraakverzekering is op basis van premier risque. Dit betekent dat u zelf
het bedrag mag opgeven waarvoor u zich tegen inbraak wilt verzekeren. De
verzekering keert de daadwerkelijke schade uit tot maximaal dit gekozen
verzekerde bedrag. Het minimum te verzekeren bedrag is € 5.000,-.

Preventieve verplichtingen

Wij vragen uw aandacht voor de volgende verplichtingen:
• gecertificeerd hang- en sluitwerk SKG**;
• voor voertuigen een goedgekeurde alarminstallatie klasse 2.
Voor strandhuisjes geldt dat tijdens winteropslag waardevolle en
diefstalgevoelige spullen verwijderd moeten worden.

De module Inbraak is een van de drie basismodules. U kunt deze module altijd los afsluiten.

Module Vandalisme
bijbehorende polisvoorwaarden: M-VND2015
Wat is verzekerd?

Materiële schade die ontstaat door:
• vandalisme: vernielzucht zonder materieel voordeel;
• terrorisme: gewelddadige handelingen door organisatie met het doel
indruk te maken op bevolking en onzekerheid te scheppen;
• klein molest: sabotage, vordering, werkstaking, lock-out, bedrijfsbezetting,
model-actie, rellen, relletjes en opstootjes.

Eigen risico

Het eigen risico voor deze module bedraagt € 250,- per gebeurtenis.

De module Vandalisme is een van de drie basismodules. U kunt deze module altijd los afsluiten.

Module Storm
bijbehorende polisvoorwaarden: M-STO2015
Wat is verzekerd?

Materiële schade die ontstaat door:
• storm (windkracht 7 en hoger op schaal van Beaufort);
• bij stormschade aan gebouw dan ook gevolgschade door regen, sneeuw
en hagel;
• glasbreuk door hagel of sneeuwdruk in combinatie met storm.

Eigen risico

Het eigen risico voor deze module bedraagt € 700,- per gebeurtenis.
Voor stormschade aan inventaris, goederen of inboedel geldt geen eigen
risico.

Bijzonderheden

Voor accommodaties op het strand geldt: overstroming of onderstroming als
gevolg van stormvloed op of aan het strand is niet verzekerd op deze
module. Dit kunt u verzekeren op de module Zeewater & Transport.

U kunt de module Storm alleen afsluiten in combinatie met de basismodule Brand.
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Module Varia
bijbehorende polisvoorwaarden: M-VAR2015
Wat is verzekerd?

Materiële schade die ontstaat door:
• olie of andere vloeistoffen die uit verwarming- of kookinstallaties en
bijbehorende leidingen en tanks lekken;
• plotseling uitgestoten rook en roet door verwarming- of kookinstallatie;
• glasbreuk (alleen gevolgschade);
• aanvaring, aanrijding en daardoor afgevallen of uitgestroomde lading;
• omvallen van kranen, hoogwerkers, heistellingen, windmolens, antennes,
bomen, vlaggenmasten en of het losraken van delen daarvan.

Eigen risico

Het eigen risico voor deze module bedraagt € 700,- per gebeurtenis.

Bijzonderheden

De gevolgschade van glasbreuk is op deze module verzekerd. Het glas zelf
kunt u verzekeren op de Module Glasbreuk.

U kunt de module Varia afsluiten in combinatie met de basismodule Brand of Inbraak.

Module Opruimingskosten
bijbehorende polisvoorwaarden: M-OPR2015
Wat is verzekerd?

Opruimingskosten:
• Als het afbreken, wegruimen, afvoeren, storten en vernietigen van
verzekerde zaken noodzakelijk is als gevolg van een gedekte gebeurtenis.

Eigen risico

Geen eigen risico.

Bijzonderheden

Voor de Module Opruimingskosten kiest u zelf een verzekerd bedrag. Dit is
maximaal 10% van het verzekerd bedrag van de Module Brand. Heeft u de
Module Brand niet? Dan kunt u maximaal 10% van het verzekerde bedrag
van de Module Inbraak of Vandalisme kiezen. Het maximaal te verzekeren
bedrag voor de module Opruimingskosten is € 120.000,-.

U kunt de module Opruimingskosten afsluiten in combinatie met de basismodule Brand of Inbraak.
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Module Bedrijfsschade
bijbehorende polisvoorwaarden: M-BS2015
Wat is verzekerd?

• Bedrijfsschade (vermindering van brutowinst) als gevolg van een gedekte
gebeurtenis.
Ook verzekerd is:
- als uw bedrijf onbereikbaar is door een schade in uw directe omgeving
en de verzekering de schade op uw eigen verzekering vergoed zou
hebben;
- als de oorzaak een storing in de levering van elektriciteit, gas of water is
(bv in kasten of schakels).
• Reconstructiekosten tot max € 15.000,-.
• Extra kosten die gemaakt worden om de bedrijfsschade te beperken (tot
max het bedrag dat tot vermindering van de bedrijfsschade heeft geleid).

Let op

De bedrijfsstagnatie moet langer dan 6 uur duren.

Eigen risico

Geen eigen risico.

Bijzonderheden

Als de oorzaak van de bedrijfsschade verzekerd is op een gesloten module,
dan keert de verzekering uit.
Bijvoorbeeld: Heeft u zowel de Module Brand als Module Bedrijfsschade?
Dan keert bij bedrijfsschade door brand de Module Bedrijfsschade uit.
Als u 3 jaar direct voorafgaand aan schadedatum jaarlijks de brutowinst
heeft doorgegeven, dan verhoogt OOM Verzekeringen bij schade het
verzekerd bedrag tot max 130%.

U kunt de module Bedrijfsschade afsluiten in combinatie met de basismodule Brand of Inbraak. De module
Bedrijfsschade is niet te combineren met de module Onvoorziene kosten.

Module Onvoorziene kosten
bijbehorende polisvoorwaarden: M-ONV2015
Wat is verzekerd?

Als u deze module sluit, ontvangt u bij schade een extra bedrag van 25% van
het erkende schadebedrag.

Eigen risico

Geen eigen risico.

Bijzonderheden

De uitkering is vrij te besteden. U kunt het bijvoorbeeld gebruiken om
onvoorziene (extra) kosten te betalen.
Sluit u de Module Onvoorziene kosten aanvullend op de Module Brand?
Dan keert de module bij een erkende brandschade van bijvoorbeeld
€ 100.000,- door deze module € 25.000,- extra uit.

U kunt de module Onvoorziene kosten afsluiten in combinatie met de basismodule Brand, Inbraak of
Vandalisme. De module Onvoorziene kosten is niet te combineren met de module Bedrijfsschade.
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Module Glasbreuk
bijbehorende polisvoorwaarden: M-GLA2015
Wat is verzekerd?

Materiële schade die ontstaat door glasbreuk:
• de kosten van vervangend glas en zetkosten;
• de kosten van een noodvoorziening;
• de kosten voor herstellen van beschildering of belettering als dit is
meeverzekerd.
Schade veroorzaakt door fouten in het glas zelf is ook verzekerd.

Eigen risico

Geen eigen risico.

U kunt de module Glasbreuk afsluiten in combinatie met de basismodule Brand, Inbraak of Vandalisme.

Module Inductie & Overspanning
bijbehorende polisvoorwaarden: M-IND2015
Wat is verzekerd?

Materiële schade die ontstaat door:
• inductie
• overspanning

Eigen risico

Geen eigen risico.

Bijzonderheden

Bij het sluiten van de Module Inductie & Overspanning kunt u kiezen uit 2
verzekerde bedragen: € 7.500,- of € 15.000,-. Afhankelijk van uw keuze keert
de verzekering de daadwerkelijke schade uit tot maximaal dit verzekerde
bedrag.

U kunt de module Inductie & Overspanning alleen afsluiten in combinatie met de basismodule Brand.

Module Koelschade
bijbehorende polisvoorwaarden: M-KOE2015
Wat is verzekerd?

Als na een storing of uitval van een koel- of diepvriesinstallatie de gekoelde
of bevroren producten bederven, in waarde verminderen of verloren gaan.

Eigen risico

Geen eigen risico.

Bijzonderheden

Bij het sluiten van de Module Koelschade kunt u kiezen uit 3 verzekerde
,-. Afhankelijk van uw keuze keert
bedragen: € 1.000,-, € 2.500,- of €
de verzekering de daadwerkelijke schade (op basis van inkoopwaarde) uit tot
maximaal dit verzekerde bedrag.

U kunt de module Koelschade afsluiten in combinatie met de basismodule Brand of Inbraak.
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Module Waterschade
bijbehorende polisvoorwaarden: M-WAT2015
Wat is verzekerd?

Materiële schade die ontstaat door water of neerslag en dergelijke, zoals:
• water, stoom, neerslag, blusmiddelen uit defecte leidingen, toestellen,
installaties van waterleiding, centrale verwarming, sprinklers etc. die op die
leidingen zijn aangesloten;
• regen, hagel, sneeuw en smeltwater dat onvoorzien het gebouw
binnenkomt (niet door openstaande ramen etc);
• schade door breuk of defect van aquaria.
We vergoeden dan ook:
• de kosten van opsporen breuk of defect aan leiding;
• het herstelwerk aan muren, vloeren en andere onderdelen van het
gebouw na opsporing;
• de herstelkosten van beschadigde leidingen, installaties en toestellen als
deze gesprongen zijn door vorst;
• de kosten van herstel van aquarium en inrichting.

Eigen risico

Het eigen risico voor deze module bedraagt € 700,- per gebeurtenis.

Bijzonderheden

Bij het sluiten van de Module Waterschade kunt u kiezen uit 3 verzekerde
bedragen: € 10.000,-, € 20.000,- of € 30.000,-. Afhankelijk van uw keuze
keert de verzekering de daadwerkelijke schade uit tot maximaal dit
verzekerde bedrag.

U kunt de module Waterschade alleen afsluiten in combinatie met de basismodule Brand.

Module Zeewater & Transport
bijbehorende polisvoorwaarden: M-ZEE2015
Wat is verzekerd?

Materiële schade die ontstaat door:
• overstroming of onderstroming door opstuwen van zeewater;
• het vervoer van het verzekerde strandhuisje/paviljoen tussen
(winter)berging of opslag en de bestemming.

Eigen risico

Geen eigen risico.

Bijzonderheden

Er is alleen dekking op of aan het strand tijdens de zomerperiode
(van 1-3 tot 1-11).
In de winterperiode alleen als u in bezit bent van een door de gemeente
verstrekte vergunning.

U kunt de module Zeewater & Transport alleen afsluiten in combinatie met de basismodule Brand EN de
module Storm.
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Module Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven
bijbehorende polisvoorwaarden: M-AVB2015
Wat is verzekerd?

De aansprakelijkheid van u, uw bedrijf en uw medewerkers (werknemers,
uitzendkrachten en familieleden die in het bedrijf werken) voor materiële
schade en letselschade.
Wij behandelen geen zaken waarvan u al wist op het moment van afsluiten.
Het bedrijf is verzekerd voor de activiteiten zoals omschreven op uw
polisblad.

Eigen risico

Afhankelijk van de aard van het risico.

Bijzonderheden

Het verzekerde bedrag is € 1.250.000,- per gebeurtenis (bij schade door
brand en ontploffing is dat € 500.000,-). Het verzekerde bedrag is maximaal
€ 2.500.000,- in een verzekeringsjaar (bij schade door brand en ontploffing
is dat € 1.000.000,-).

U kunt de module Aansprakelijkheidsverzekring voor Bedrijven afsluiten in combinatie met de basismodule
Brand, Inbraak of Vandalisme.
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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 60
+31 (0)70 360 18 73
brand@oomverzekeringen.nl
www.oombrandverzekeringen.nl

