Product Contaminatie
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Third Party Recall
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Rehabilitatiekosten
De kosten die verzekerde moet maken om de
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Kosten crisis response/consultants
De kosten voor de diensten van experts en

productaantasting. Het is belangrijk te weten dat u bij

consultants die assistentie bieden bij een

calamiteiten verzekerd bent van bijstand door professionele

toevallige of moedwillige product-aantasting.

consultants die gespecialiseerd zijn in het adequaat
handelen tijdens crisissituaties. U kunt bijstand krijgen bij
het informeren van de buitenwereld, het organiseren van
recalls en bijstand bij het afhandelen van een moedwillige
productaantasting waarbij er daders in het spel zijn.

De verzekering is onderverdeeld in twee secties:
I - Toevallige productaantasting - dekking voor de gevolgen
van een onbedoelde productiefout, waardoor producten

Contact
Voor vragen of meer informatie kunt u contact

Doorneweerd Assurantiën bv

opnemen met de afdeling Crisis Management.

Postbus 15179
1001 MD Amsterdam
T:
010 - 40 36 415
Tel: 020-6200825
E:
crisismanagement@nl.hdi.global
doorneweerd@doorneweerd.nl

gevaarlijk blijken te zijn voor mens en/of dier.
II - Moedwillige productaantasting - dekking bij (dreiging
met) moedwillige, criminele aantasting van producten,
waardoor die gevaarlijk zijn voor gebruik.

HDI is een van de leidende schadeverzekeringsmaatschappijen
voor het bedrijfsleven in Nederland.
Onze kernactiviteit is het verzorgen van specialistische
schadeverzekeringen voor organisaties en hun bestuurders,
zowel nationaal als grensoverschrijdend en van MKB tot

Iedere polis is maatwerk waarbij rekening gehouden wordt

multinational. HDI is toonaangevend onder andere op het gebied

met een veelvoud van factoren zoals de bedrijfsactiviteiten,

van Brand, Bedrijfs-, Beroeps- en Bestuurdersaansprakelijkheid,

productsoort, afnemers en omzet maar ook met wensen

Transport, Motorrijtuigen, Technische verzekeringen, Specie,

van de klant ten aanzien van eigen risico en limieten.

Product Recall en Kidnap&Ransom.

Deze dekking bestaat uit de volgende
elementen:


Kosten i.v.m. de recall

HDI is onderdeel van de Talanx Group, de op twee na grootste
verzekeringsgroep binnen Duitsland.
HDI is wereldwijd actief in meer dan 130 landen. Kijk voor meer
informatie op www.hdi.global.

Alle redelijke kosten die zijn gemaakt tijdens een
recall-actie, de inspectie, het onderzoek, de
verwijdering en vernietiging van de aangetaste
producten van verzekerde.

Versie september 2016. Kijk voor de meest actuele versie op www.hdi.global

