Productcontaminatieverzekering
Onze productcontaminatieverzekering (CPI) is ontwikkeld om bedrijven te beschermen tegen financiële
schades die voortkomen uit een contaminatie-incident, of deze nu het gevolg is van een ongeluk of opzet.

PRODUCTCONTAMINATIEVERZEKERING
ONVOORZIEN
• Onvoorziene contaminatie
• Verkeerde etikettering
• Terughaalactie op last van
de overheid

MATERIËLE SCHADE

• Opzettelijke productiecontaminatie
• Dreiging met opzettelijke
productcontaminatie
• Productafpersing

BEDRIJFSSCHADE
• Bruto winstderving
• Extra uitgaven
• Herstel van merk- en/
of reputatieschade
(rehabilitatiekosten)

DEKKING

• Waarde van het aangetaste
product
• Kosten van de terughaalactie
• Vernietigingskosten
• Kosten van crisismanagementadvies

OPZETTELIJK

AANLEIDINGEN

Bijgaand diagram geeft in
hoofdlijnen aan welke risico’s,
dekkingen en diensten in de CPIpolis zijn opgenomen. Het is enkel
bedoeld om een algemene indicatie
van de leidraad en reikwijdte van
de verzekering te geven: de
uitwerking voor de individuele klant
blijft onderworpen aan specifieke
polisvoorwaarden. Dekkingen
kunnen van land tot land variëren.

KOSTEN VAN CRISISMANAGEMENTADVIES
SERVICE

AIG-verzekerden die met een productcontaminatie-incident te maken krijgen
kunnen 24 uur per dag rekenen op exclusieve ondersteuning door een panel van
uiterst bekwame crisismanagementadviseurs. Dit panel bestaat onder andere
uit NSF International (voedselveiligheid), NYA International (beveiliging) en
FleishmanHillard (PR).
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De producten en diensten worden aangeboden of verricht door dochtermaatschappijen en partners van American International Group, Inc. In Europa is
het AIG Europe S.A. die als schadeverzekeraar optreedt. Dit document dient uitsluitend voor informatiedoeleinden. Producten en diensten kunnen van land
tot land verschillen en zijn niet altijd in alle jurisdicties beschikbaar. De precieze omvang van de dekking en de voorwaarden daarvan staan beschreven
op het polisblad en in de daarbij behorende clausules, aanhangsels en polisvoorwaarden. Bepaalde producten en diensten kunnen worden geleverd via
onafhankelijke derden. Verzekeringsproducten kunnen worden gedistribueerd via partners of onafhankelijke derde partijen. Voor meer informatie verwijzen wij
u graag naar onze website www.aig.com.

