
oom VERZEKERINGEN

1. Algemene en bijzondere 
voorwaarden

Als op het polisblad vermeld is dat de module Onvoorziene kos-

ten is afgesloten en de premie die voor deze module is verschul-

digd, tijdig betaald is, dan bestaat er recht op de dekking zoals is 

omschreven in de artikelen in deze bijzondere voorwaarden. Deze 

artikelen moeten wel in samenhang gelezen worden met de alge-

mene voorwaarden.

2. Gedekte gevaren

Deze module is een aanvullende verzekering bij een of meer-

dere andere modules. De onder de module Onvoorziene kosten 

gedekte gevaren zijn daarom gelijk aan de gedekte gevaren uit 

de modules waarop de module Onvoorziene kosten een aanvul-

ling is.

3. Omvang van de dekking

3.1 Algemene voorwaarden niet van toepassing

 De dekking zoals omschreven in het artikel “Omvang van 

de dekking” in de algemene voorwaarden is niet van toe-

passing. Wel blijven de bepalingen “Onzeker voorval” en 

“Terrorisme” onverminderd van toepassing.

3.2 Omvang van de dekking

 Als er schade is geleden die vergoed wordt onder de 

module waar deze module een aanvullende verzekering op 

is, dan keert OOM een bedrag uit ter hoogte van 25% van 

het voor die onder die module erkende schadebedrag. Het 

maakt hierbij niet uit of en in hoeverre met deze uitkering 

schade wordt vergoed.

4. Vaststelling uit te keren bedrag

Het uit te keren bedrag zal als volgt worden vastgesteld:

a. In de eerste plaats wordt volgens de voorwaarden van de 

module waar deze module een aanvulling op is, vastgesteld 

wat de hoogte van de schade is en in hoeverre deze voor 

vergoeding in aanmerking komt.

b. Dat bedrag wordt opgehoogd met 25% van het voor die 

module erkende schadebedrag.

c. Het eigen risico, indien en voor zover dat van toepassing is, 

wordt over dit totaalbedrag berekend.
 

5. Einde van de verzekering

In aanvulling op wat bepaald is bij “Basismodules en aanvul-

lende modules” in het artikel “Einde van de verzekering” in de 

algemene voorwaarden, geldt dat de module Onvoorziene kos-

ten automatisch eindigt op dezelfde datum waarop de module 

waarop dit een aanvullende verzekering is, eindigt.
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