Premie overzicht OOM Tijdelijk in het buitenland-verzekering
Hieronder vindt u een overzicht van de premies voor alle modules, behalve het onderdeel “Ziektekosten”. Dit
vindt u in een apart overzicht.

Premie Tandartsdekking
De tandartsdekking kan alleen aanvullend gesloten worden bij de ziektekostenverzekering.
• U kunt kiezen uit 3 verzekerde bedragen.
• De premie is afhankelijk van de leeftijd van de verzekerde personen op het moment van aanvragen.
• Kinderen tot en met 2 jaar zijn gratis meeverzekerd. Zodra uw kind 3 jaar wordt wordt wel premie in
rekening gebracht.
• Onderstaande premies zijn per jaar.
• U betaalt geen assurantiebelasting over de tandartsverzekering.
Verzekerd bedrag

Jaarpremie leeftijd 3 t/m Jaarpremie
17
leeftijd 18 t/m 39

Jaarpremie leeftijd 40 jaar
en ouder

€350,-

€120,-

€180,-

€225,-

€700,-

€240,-

€300,-

€350,-

€1.050,-

€350,-

€450,-

€600,-

Premie SOS-verzekering
• De premie is € 48,48 per jaar per persoon.

• U betaalt geen assurantiebelasting over de SOS-verzekering.

Premie Reisverzekering
• Kinderen tot en met 4 jaar zijn gratis meeverzekerd.

• De premie is EXCLUSIEF assurantiebelasting en per paar, per persoon
Basic

Advanced

Excellent

5 t/m 29 jaar

€100,-

€115,-

€120,-

Vanaf 30 jaar

€110,-

€125,-

€180,-

Er komt een klein bedrag aan assurantiebelasting bij. Aangezien dit geen vast bedrag is, en afhankelijk van
de (gezins)situatie, kunnen we dat niet in dit overzicht vermelden.
Bij de reisverzekering kan ook worden gekozen voor een extra verzekerd bedrag voor elektronica. De te
verzekeren bedragen en premies vindt u in de tabel hieronder.
• De premies komen bovenop de premie van de reisverzekering.
Verzekerd bedrag per polis

Premie per jaar, per polis

€500,-

€37,50,-

€1000,-

€65,-

€2000,-

€90,-

€5000,-

€169,-

De overzicht geeft een indicatie van de premies. De actuele en exacte premies vindt u online.
Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

Premie Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP)
• De jaarpremie voor 1 persoon is € 60,50
• De jaarpremie voor een gezin (vanaf 2 personen of meer) is € 84,70
• Deze premies zijn inclusief 21% assurantiebelasting.
Premie Rechtsbijstandverzekering
• Onderstaande premies zijn inclusief 21% assurantiebelasting.
Jaarpremie

Alleenstaande

Gezinsdekking

Basisdekking

€72,60

€144,-

Premie Inboedelverzekering
• Voor de inboedelverzekering kunt u kiezen uit drie verzekerde bedragen.
• Onderstaande premies zijn inclusief 21% assurantiebelasting
Verzekerd bedrag

Premie per polis, per jaar

€25.000,-

€182,-

€50.000,-

€363,-

€75.000,-

€544,50

Premie Ongevallenverzekering
• U kunt kiezen uit twee rubrieken.

Rubriek A voor een uitkering bij overlijden als gevolg van een ongeval
Rubriek B voor een uitkering bij blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval.
• In de tabel hier beneden staan de verzekerde bedragen en bijbehorende premies.
• U betaalt geen assurantiebelasting over de Ongevallenverzekering.

Rubriek A (overlijden)

Rubriek B (blijvende invaliditeit)

Verzekerd bedrag

Premie per persoon, per
jaar

Verzekerd bedrag

Premie per persoon, per
jaar

€5000,-

€5,-

€25.000,-

€25,-

€10.000,-

€10,-

€50.000,-

€50,-

€25.000,-

€25,-

€100.000,-

€100,-

€50.0000,-

€50,-

€150.000,-

€150,-

Versie 01-11-2019

De overzicht geeft een indicatie van de premies. De actuele en exacte premies vindt u online.
Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

