
Dekkingsoverzicht
OOM Schengen  
Visitor-verzekering

Ziektekostenverzekering

Bijbehorende polisvoorwaarden: SV2012

Uitsluitingen
Het is belangrijk te weten dat er op deze verzekering een aantal uitsluitingen van toepassing zijn.  
De belangrijkste zijn: 
• Wij vergoeden geen kosten van kwalen, klachten of lichamelijk afwijkingen die op de ingangsdatum van 

de verzekering al bestaan.  
Dit geldt ook als u nog niet wist dat u die kwaal, klacht of lichamelijke afwijking had. 

• Wij vergoeden ook geen kosten die het gevolg zijn van diabetes mellitus, gal-/nierstenen en 
 zwangerschap/bevalling. 

Een volledig overzicht van de uitsluitingen kunt u vinden in de polisvoorwaarden. 

Wat vergoedt de OOM Schengen Visitor Ziektekostenverzekering? 
Alle vergoedingen gelden per verzekerde persoon per verzekerde periode. 

De hieronder genoemde kosten vergoeden wij alleen als ze medisch noodzakelijk zijn. 
Wij vergoeden maximaal het bedrag dat is goedgekeurd door de officiële instanties in het land waar de 
medische behandeling plaatsvindt. In Nederland is die instantie de NZa. 

Kostprijs betekent dat wij de kosten volledig vergoeden.  
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OOM Schengen Visitor Ziektekostenverzekering 

Maximum verzekerd bedrag voor 
alle vergoedingen bij elkaar 

€ 500.000 

Huisarts Kostprijs 

Geneesmiddelen Kostprijs 

Specialistische behandeling en 
onderzoeken 

Kostprijs 

Second opinion Kostprijs 

Laboratoriumonderzoek Kostprijs 

Ziekenhuisopname Kostprijs 
• Als u vóór de einddatum van de verzekering wordt opgenomen, dan 

vergoeden wij die ziekenhuisopname tot maximaal 30 dagen na de 
einddatum. 

• Als er in het ziekenhuis meerdere verpleegklassen zijn, dan vergoeden wij de 
kosten van de verpleegklasse vergelijkbaar met een meer persoonskamer in 
een Nederlands ziekenhuis. 

Ambulancevervoer Kostprijs 

Hulpmiddelen na een ongeval • Krukken en een rolstoel tot maximaal € 100, huur of koop 
• Prothesen tot maximaal € 750

Fysiotherapie Maximaal 25 behandelingen 

Tandheelkundige behandelingen Maximaal € 350,- 
Wij vergoeden deze kosten alleen als ze het gevolg zijn van een ongeval. 

Behandeling door een plastisch 
chirurg

Kostprijs 
Wij vergoeden deze kosten alleen bij een verminking die door een ongeval is 
ontstaan.

Transplantatie (beenmerg, bot, 
hoornvlies, huidweefsel, nier, hart, 
lever (orthotoop), long, hart/long en 
nierpancreas)

Kostprijs 
Wij vergoeden deze kosten alleen als ze het gevolg zijn van een ongeval.

Nierdialyse Kostprijs 
Wij vergoeden deze kosten alleen als ze het gevolg zijn van een ongeval. 
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SOS-kosten

Repatriëring/evacuatie Maximaal € 30.000,- 

Opsporing/redding Maximaal € 10.000,- 

Vervoer stoffelijk overschot, naar 
het land van herkomst   

Maximaal € 10.000,- 

Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren Schengen 
Visitor / Voorlopig Verblijf Nederland 

bijbehorende polisvoorwaarden: AVP_VIS2012 

De Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren Schengen Visitor / Voorlopig Verblijf Nederland kan extra 
worden meeverzekerd. Er is dekking wanneer dit vermeld staat op het polisblad.

Aansprakelijkheid voor schade aan 
personen en aan zaken 

Maximaal € 1.250.000,- per gebeurtenis. 

Zekerheidsstelling Maximaal € 125.000,-  



OOM Verzekeringen
Postbus 3036
2280 GA Rijswijk
Nederland

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. 

T +31 (0)70 353 21 00
F +31 (0)70 360 18 73
E info@oomverzekeringen.nl
I www.oomverzekeringen.nl
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