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Dit informatiedocument biedt u een beknopt overzicht te geven van de voornaamste dekkingen en uitsluitingen 
met betrekking tot dit verzekeringsproduct. Dit document werd niet gepersonaliseerd op basis van uw specifieke 
behoeften en de erin opgenomen informatie is niet exhaustief. Lees alle documenten (Algemene en Bijzondere 
Voorwaarden, attesten en bijvoegsels) zorgvuldig door, zodat u volledig geïnformeerd bent.  
 
Welk soort verzekering is dit? 
Wij voorzien met deze verzekering de dekking van de eigen financiële verliezen die een verzekerde lijdt ten gevol-
ge van een terughaalactie (terugroeping). 
Deze verzekering wordt aangeboden aan productiebedrijven in de voedings-, dranken- en cosmetica-industrie. 
 

 

 
Wat is verzekerd? 
 
 Toevallige productaantasting 
 Moedwillige productaantasting 
 Afpersingskosten 
 Terugroeping door derden 
 Terugroeping op last van bevoegde 

instanties 
 
Welke soorten schades worden er vergoed? 
 
 Terugroepingskosten: 

o Chemische analyse 
o Vernietigingskos-

ten/Verwijderingskosten/ Herver-
pakkingskosten 

o Kennisgevingskosten 
o Transportkosten 
o Personeelskosten 
o Kosten voor opslag 
o Kosten voor controle van verloop 

en welslagen 
o Reinigingskosten 
o Verdedigingskosten bij terugroe-

ping door derden 
o Verdelingskosten 

 Productiekosten: 
o Productiekosten van de terugge-

roepen producten 
o Gederfde winst op de teruggeroe-

pen producten 
 Gederfde winst ten gevolge van 

omzetvermindering 
 Rehabilitatiekosten: 

o Herstellingskosten 
o Reclamemaatregelen 

 Optionele Waarborgen: 
o Gebreken bij nog niet afgeleverde 

producten 
o Listeriose, BSE, dioxine en/of mond-

en-klauwzeer 
o Afpersingskosten 

 
Hoeveel bedraagt de waarborgsom? 
 
 de overeengekomen waarborgsom wordt ver-

meld in de bijzondere voorwaarden van de po-
lis. 

 de overeengekomen sublimieten maken deel 
uit van de hoofdwaarborgsom 

 
 

Wat is niet verzekerd? 
 
Uitgesloten zijn o.a.: 
 
x Fraude 
x Degeneratie t.g.v. de natuurlijke eigen-

schappen van het product 
x Genetische manipulatie 
x Boetes 
x Carcinogenen 
x Opzettelijke niet-naleving van kwali-

teitsvoorschriften 
x Esthetische fouten 
x Producten die nog niet voldoende getest 

waren 
x Lichamelijke of Materiële Schade (verze-

kerd in een polis BA Bedrijfs- en Produc-
tenaansprakelijkheid) 

x Zelfstandige garantiebeloftes 
x Voorzienbare schade 
x De schade i.v.m. oorlog, een gewapende 

internationale actie, een burgeroorlog, 
opstand, rellen, een militair decreet, een 
revolutie, van stakingen, lock-out, terro-
risme of sabotage 

x BSE, TSE, Creutzfeld Jacob, dioxine, liste-
riose, mond-en-klauwzeer, melamine, 
vogelgriep 

x Schade t.g.v. een nucleaire reactie 
x Schade aan grondstoffen die nog niet 

verwerkt werden 
x Vennootschapsbelasting, BTW, en uit-

voerrechten 
 

   
 

 
Zijn er dekkingsbeperkingen? 

 
! Vrijstelling: de in de Bijzondere Voor-

waarden opgenomen vrijstelling blijft 
ten laste van de verzekerde. 

! Maximumvergoeding per schade en per 
verzekerde periode, zoals vermeld staat  
in de Bijzondere Voorwaarden. 
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Waar ben ik gedekt? 

 De verzekering geldt over heel de wereld, behalve voor productievestigingen in de Verenigde 
Staten van Amerika of Canada. Voor deze productievestigingen kan echter wel dekking 
worden bekomen na verdere analyse. 

 

    

 
Welke verplichtingen heb ik? 
Verplichtingen zijn o.a.: 
• U dient alle vragen die gesteld worden (vragenlijst + mogelijks bijkomende vragen) volledig en naar 

waarheid te beantwoorden. 
• U dient ons de laatste versie van uw geïmplementeerde recall-plan te bezorgen. 
• U bent verplicht alle u bekende omstandigheden i.v.m. het risico nauwkeurig mee te delen die u 

redelijkerwijs moet beschouwen als gegevens die van invloed kunnen zijn op de beoordeling van het 
risico door de verzekeraar (bv. risico verzwarende/verminderende omstandigheden). 

• U dient de verzekeringspremie volledig en tijdig te betalen. 
• U dient de nodige maatregelen te nemen om een schadegeval te vermijden (goede huisvader). 
• Indien een verzekerde gebeurtenis zich voordoet, dient u de benoemde crisismanager onmiddellijk te 

contacteren (via de 24/7 hotline) alsook het indienen van een schriftelijke kennisgeving van een 
schadegeval. 

 
Een volledig overzicht van de verplichtingen van de verzekerde kan u terugvinden in de Algemene 
Voorwaarden. 

  

    

 
Wanneer en hoe betaal ik? 
U dient de premie te betalen na ontvangst van het betalingsverzoek of de verschillende betalingsver-
zoeken in geval van spreiding van de premie. 

  

    

 
Wanneer begint en eindigt de dekking? 
De verzekeringsdekking treedt in werking op de datum zoals vermeld in de Bijzondere Voorwaarden, na 
ondertekening van de polis en/of betaling van de eerste premie. 
De duurtijd, en al dan niet de automatische verlenging van deze, wordt eveneens vermeld in de Bijzondere 
Voorwaarden. 

  

    

 
Hoe zeg ik mijn contract op? 
U kunt het verzekeringscontract opzeggen tot uiterlijk drie maanden vóór de jaarlijkse vervaldag van de 
overeenkomst. De overeenkomst moet worden opgezegd door middel van een aangetekend schrijven, bij 
deurwaardersexploot of door de overhandiging van een opzeggingsbrief met ontvangstbewijs. 
 
Een volledig overzicht van de opzegmodaliteiten kan u terugvinden in de Algemene Voorwaarden 

 

 


