
Productcontaminatie Underwriting Risk Fit

AIG Productcontaminatie Differentiators

Bedrijven in de voedingsmiddelen- 
en drankenindustrie, zoals:

- Producenten van 
 eindproducten of ingredienten
- Verpakkers en ompakkers
- Distributeurs
- Retailers of detaillisten

De Productcontaminatie 
verzekering is ontwikkeld om 
bedrijven te beschermen tegen de 
financiële schades die voortkomen 
uit een contaminatie-incident, 
of deze nu het gevolg is van een 
ongeluk of opzet.

Products and services are written or provided by subsidiaries or affiliates of American International Group, Inc. In Europe, the principal insurance provider is AIG Europe S.A. This material is for information purposes. Not all products and services 
are available in every jurisdiction, and insurance coverage is governed by the actual terms and conditions of insurance set out in the policy or in the insurance contract. Certain products and services may be provided by independent third parties. 
Insurance products may be distributed through affiliated or unaffiliated entities. For additional information, please visit our website at www.aig.com. 

GET READY FOR ’21
 WINNING WITH AIG

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

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

KOSTEN VAN CRISISMANAGEMENTADVIES
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 op het gebied van voedselveiligheid, 
beveiliging en PR.

DEKKING VAN DE PRODUCTCONTAMINATIEVERZEKERING

OPZETTELIJK
• Opzettelijke productiecontaminatie
• Dreiging met opzettelijke 
 productiecontaminatie
• Productafpersing

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

GEEN 
MOGELIJKHEDEN VOOR

• Dier- en mengvoeders
• Farmaceutische producten

Minimum premie 
Productcontaminatie  
€ 7.500,-

24/7 hulp bij een contaminatie
Als onderdeel van de CPI kunnen 
verzekerden een beroep doen op 
gespecialiseerde recall consultants 
die bijstand bieden tijdens een 
productincident. Ervaring wijst uit dat 
de eerste 24 uur cruciaal zijn bij het 
beperken van schade en het beschermen 
van de bedrijfsreputatie. Daarom zijn 
crisismanagementspecialisten, dag en 
nacht, 365 dagen per jaar beschikbaar 
voor strategisch en/of operationeel 
crisismanagement.

Product Recall Cost Estimator
Wat is de financiële impact van een 
product recall? Waarschijnlijk hoger 
dan verwacht. AIG biedt een gratis 
service voor de voedingsmiddelen- en 
drankenindustrie om de financiële 
gevolgen van een product recall te 
berekenen. Wij berekenen de hoogste 
schade die waarschijnlijk zal ontstaan 
naar aanleiding van een onvoorziene 
productcontaminatie.

Combinatie met 
bedrijfsaansprakelijkheid (AVB)
Onze AVB biedt dekking voor zaak-
en letselschade die het gevolg 
kan zijn van een gecontamineerd 
product. Bijvoorbeeld wanneer het 
gecontamineerde product is verwerkt 
in een ander product of indien een 
consument ziek wordt na het eten van 
een gecontamineerd product. De CPI 
sluit hierop aan en verzekert schade die 
niet gedekt is op de AVB, waaronder de 
bedrijfsschade van de verzekerde zelf.

Multinational
Al ruim 100 jaar is AIG dé partner voor op 
maat gemaakte en naadloze Multinational 
verzekeringsoplossingen. Wanneer 
bedrijven zich ontwikkelen kunnen zij 
vertrouwen op onze kennis van lokale 
markten, uitstekende wereldwijde claims 
service en altijd een passende oplossing.
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