
 

 

 

 

De Kidnap&Ransom verzekering (K&R) dekt de 

financiële gevolgen van ontvoering, gijzeling en 

afpersing - of de dreiging daarvan - van personen. De 

verzekering staat tevens garant voor een uitgebreide 

hulpverlening aan het slachtoffer en zijn relaties. 

 

Doelgroep 

 

• Multinationals 

• Reizend MKB 

• Internationale hulpverleningsorganisaties 

• Vermogende particulieren 

• Reizende particulieren 

• Evenementen. 

 

Standaard verzekerde 

gebeurtenissen 

 

• Ontvoering/losgeld 

• Afpersing persoonlijk letsel 

• Detentie 

• Afpersing schade aan eigendommen. 

 

 

 

 

 

 

 

Verkoopargumenten 

 

• Uitgebreide dekking 

o Wereldwijde dekking, men is dus in alle 

        risicovolle landen verzekerd 

o Er bestaat niet alleen dekking voor het       

        bestuur van de organisatie, maar ook voor alle     

        werknemers, familieleden en eventuele  

        gasten. 

 

• Crisis response 

De verzekering geeft recht op 24 uur per dag toegang 

tot crisishulpverlening. Deze wordt verzorgd door 

Kroll, een wereldwijd opererende en gespeciali-

seerde crisisresponse organisatie van onder meer 

voormalige opsporingsambtenaren en militairen. 

 
• Uitgebreide schadevergoeding o.a.: 

o Onbeperkte vergoeding van de kosten van de     

       crisisconsultant. 

o Vergoeding van losgeld of het geldbedrag van  

       de afpersing. 

o Dekking voor de salarissen van ontvoerde  

       personen en voor kosten van juridische,     

       medische en psychologische hulp. 
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Indicatieve premies 

 
Elke aanvraag wordt individueel beoordeeld. Indien 

een offerte wordt afgegeven, gaat het dan 

ook altijd om maatwerk. Premiebepalende factoren 

zijn o.a.: 

• hoogte van het verzekerd bedrag 

• bedrijf of particulier 

• aard van de activiteiten/branche 

• aantal werknemers 

• financiële omvang 

• geografische spreiding 

• reisgedrag 

 

 

 

 

 

 

*    per aanspraak/per jaar 

**  per jaar, excl. kosten en assurantiebelasting 

 

Benodigde informatie voor een 

premie-indicatie of offerte 

 
Voor een premie-indicatie voor een bedrijf ontvangen 

wij graag de volgende informatie: 

• omzetcijfers 

• aard van de activiteiten 

• aantal werknemers per land. 

 
Voor een premie-indicatie voor een particulier 

ontvangen wij graag de volgende informatie: 

• geschat vermogen 

• aantal te verzekeren personen 

• adres van de te verzekeren personen. 

 
Een schriftelijke offerte kan worden verkregen door 

het verstrekken van een volledig ingevuld 

en ondertekend aanvraagformulier. 

 

 

 

 

 

Meer informatie 

 
Op het inloggedeelte van www.hdi-gerling.nl kunt u 

vragenformulieren en voorwaarden voor de 

Kidnap&Ransom verzekering downloaden. Daarnaast 

hebt u de mogelijkheid om online de status van de 

offerteaanvragen in te zien. 

 
Op de website www.kidnap-ransom.info vindt u ook 

een aantal publicaties rond ontvoering en 

afpersing die u kunt gebruiken om uw relaties 

bewuster te maken van de risico’s. 

 

Contact 

 
Hebt u nog vragen, neem dan contact op met het 

Team van Crisis Management op 010-441 8250 of 

010-441 82 84 of crisismanagement@hdi-gerling.nl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verzekerd bedrag * Minimumpremie ** 

€ 1.000.000 € 2.000 
€ 5.000.000  € 4.500 
 

Voorbeelden minimumpremies 

HDI-GERLING  
Verzekeringen N.V. 
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