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1. Algemene en bijzondere 
voorwaarden

Als op het polisblad vermeld is dat de module Inductie & Over-

spanning is afgesloten en de premie die voor deze module is ver-

schuldigd, tijdig betaald is, dan bestaat er recht op de dekking 

zoals is omschreven in de artikelen in deze bijzondere voorwaar-

den. Deze artikelen moeten wel in samenhang gelezen worden 

met de algemene voorwaarden.

2. Gedekte gevaren

De gedekte gevaren zijn:

2.1 Overspanning

 Onder schade door overspanning wordt verstaan: de 

schade die ontstaat aan elektrische apparaten doordat deze 

tijdelijk onder te hoge spanning komen te staan door een 

nabije blikseminslag.

2.2 Inductie

 Onder schade door inductie wordt verstaan: de schade die 

ontstaat als gevolg van een spanningsveld in de atmosfeer. 

Dit spanningsveld is het gevolg van het hoge voltage van de 

bliksem en het veroorzaakt een inductiestroom in kabels en 

leidingen en de daarop aangesloten apparaten, waardoor 

de apparaten en dergelijke die zich binnen dat spannings-

veld bevinden, beschadigd raken.

3. Schade-erkenning en premier 
risque-verzekering

Het artikel “Schade-erkenning en onderverzekering” in de alge-

mene voorwaarden geldt niet voor de module Inductie & Over-

spanning. Dit artikel wordt vervangen door de hierna volgende 

bepalingen:

Nadat de schadevaststelling heeft plaatsgevonden, stelt OOM 

vast of, en in hoeverre, de schade voor vergoeding in  aanmerking 

komt. Hierbij wordt rekening gehouden met maximum ver-

goedingen en het verzekerde bedrag op basis van premier risque.

3.1 Premier risque-verzekering

a. De module Inductie & Overspanning is een premier ris-

que-verzekering.

b. Onder premier risque-verzekering wordt verstaan: een 

verzekering waarbij er geen beroep wordt gedaan op 

onderverzekering en de schade tot maximaal het verze-

kerde bedrag vergoed wordt. Of de werkelijke waarde 

van de verzekerde zaken hoger is dan het verzekerde 

bedrag is niet relevant.

3.2 Schade-erkenning

a. OOM erkent per kalenderjaar de schade tot ten hoogste 

het verzekerde bedrag.

b. In een verzekeringsjaar kunnen de aanspraken op erken-

ning nooit hoger zijn dan de verzekerde bedragen bij 

het begin van het verzekeringsjaar. De aanspraken op 

erkenning bestaan uit zowel het schadebedrag van het-

geen gedekt is tot aan het verzekerde bedrag en het 

schadebedrag van hetgeen gedekt is boven het ver-

zekerde bedrag.

3.3 Mededeling

OOM deelt schriftelijk aan de verzekeringnemer mee op welk 

bedrag zijn aanspraak op een uitkering is erkend.
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