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Dit document heeft tot doel U een overzicht te geven van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen betreffende deze 
verzekering. Dit document is niet gepersonaliseerd in functie van uw specifieke behoeften en de erin opgenomen informatie is 
niet exhaustief. U vindt de volledige informatie betreffende dit verzekeringsproduct in de algemene en bijzondere voorwaarden 
van deze verzekering. 
 

   Welk soort verzekering is dit? 
De productcontaminatieverzekering biedt ruime dekkingsmogelijkheden wat betreft het terughalen van producten na 
onvoorziene of opzettelijke aantasting van het product. Deze verzekering voorziet in een dekking van financiële verliezen na 
een terughaalactie. Daarnaast krijgt de verzekerde advies en bijstand van gespecialiseerde consultants en loss control 
ingenieurs.  

 
 

 Wat is verzekerd? 

De Productcontaminatieverzekering is geheel 

moduleerbaar in functie van de noden van de klant, 

meer bepaald met betrekking tot de limieten dewelke 

geval per geval worden bepaald. 

 Onvoorziene contaminatie, inclusief verkeerde 
etikettering; 

 Opzettelijke contaminatie door derden of 
werknemers; 

 Productafpersing; 

 Recall op bevel van overheden (mbt 
gezondheidscriteria); 

 Kosten van terugroeping/terughaling; 

 Vernietigingskosten van de producten; 

 Vervangingskosten van de teruggeroepen 
producten; 

 Bedrijfsschade (verlies aan brutowinst van de 
verzekerde); 

 Kosten van het opnieuw verdelen; 

 Rehabilitatiekosten van het imago; 

 Afpersingskosten. 

  Wat is niet verzekerd? 

Zijn uitgesloten van dekking (niet exhaustief): 

 Schadegevallen ten gevolge van een genetische 
wijziging van het verzekerde product, B.S.E., 
carcinogenen; 

 Overschrijding van de houdbaarheidsdatum van 
het verzekerde product; 

 Terugroeping van een concurrerend product; 

 Pure ontwerpkosten; 

 Opzettelijke schending van wetsvoorschriften mbt 
fabricage, verkoop en verdeling; 

 Onrechtmatig gedrag van bestuurders; 

 Burgerlijke en strafrechtelijke boetes; 

 Nucleaire contaminatie. 

 

 

  
 Zijn er dekkingsbeperkingen? 

! Een franchise waarvan het bedrag in de polis 
bepaald wordt, blijft ten laste van de verzekerde in 
geval van een gedekte schade. 

! Schade is enkel gedekt ten belopen van de 
limieten vermeld in de polis. 

     
 Waar geldt de dekking? 

 Wereldwijd voor zover ze voortspruiten uit een feit dat verband houdt met de activiteit van de in België gelegen 
uitbatingszetels van de verzekeringsnemer. 

 De dekking onder deze verzekering geldt enkel voor zover deze volledig overeenstemt met alle economische sancties 
opgelegd door de Europese Unie, de Verenigde Naties en de Verenigde Staten van Amerika (met inbegrip van alle 
sancties opgelegd door de OFAC). 

  

 Waartoe is de verzekeringsnemer gehouden? 

— Bij het sluiten van het contract: een beschrijving geven van de activiteiten van verzekerde en het risico,  op een wijze 
die overeenstemt met de realiteit; 

— De verzekeraar op de hoogte brengen bij een wijziging in de situatie van verzekerde, onder meer een wijziging 
betreffende de activiteiten van verzekerde en het risico 
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— Alle nodige maatregelen nemen om een schadegeval te voorkomen 

— Een schadegeval zo snel mogelijk melden aan de verzekeraar overeenkomstig de modaliteiten vermeld in de 
algemene voorwaarden en de gevolgen van het schadegeval zo veel mogelijk. 

  
 Wanneer en hoe betalen? 

De premies zijn jaarlijks betaalbaar voor de vervaldag voorzien in de polis. Op verzoek van de verzekeringsnemer kan dit 
eveneens halfjaarlijks of per kwartaal. 

De premies dienen betaald te worden bij ontvangst van de kwitantie of bij ontvangst van een vervaldagbericht 

  
 Wanneer vangt de dekking aan en wanneer eindigt ze? 

De dekking neemt een aanvang en eindigt zoals voorzien in de specifieke voorwaarden van de 
verzekeringsovereenkomst. 

  
 Hoe kan de polis worden opgezegd? 

U kan uw polis opzeggen, met inachtneming van een opzeggingstermijn van minstens drie maanden voor de jaarlijkse 
vervaldag. De polis moet opgezegd worden per aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte van de 
opzeggingsbrief tegen ontvangsbewijsn aan AIG Europe, Pleinlaan 11, 1050 Brussel. 

 


