
PROTECT WHAT  
MATTERS MOST

KIDNAP & RANSOM 
VERZEKERING



Toegang tot Control Risks
Ondanks het feit dat elk incident uniek is zijn typische diensten die aan polishouders 
worden verleend o.a.:

assessment van de dreiging

executive beveiliging

onderhandelingsadvies

veiligheidsreview van (mobiele) locaties

onderzoekswerkzaamheden

managen van politie/overheidsrelaties 

crisiscommunicatie

business continuity en ondersteuning van werknemers

assistentie met evacuatie 

identificatie van juridische verplichtingen en aansprakelijkheden

ondersteuning aan familie en slachtoffers

forensisch onderzoek

digitaal forensisch onderzoek

ondersteuning bij terugroepacties



De dreiging 
Ontvoeringen, afpersing en detentie zijn in veel landen niet te onderschatten risico’s. 
Voor organisaties en bedrijven die opereren in hoge risico gebieden, is de impact van 
deze incidenten enorm. Zelfs in landen die altijd veilig leken te zijn is een toenemende 
trend waar te nemen van afpersingen en bedreigingen. Incidenten die potentieel grote 
schade kunnen aanbrengen voor uw merk en reputatie.

Veiligheid en ondersteuning van Hiscox
Hiscox is de wereldwijde marktleider in gespecialiseerde veiligheidsgerelateerde 
verzekeringen en onderschrijft meer dan de helft van de wereldwijde premies van 
Kidnap & Ransom verzekeringen. Deze verzekeringen stellen u in staat om een 
ontvoering, gijzeling of andere crisis effectief te managen, overal ter wereld. Met onze 
verzekering minimaliseert u de kans dat een crisis een fatale afloop tot gevolg heeft  
en een negatief effect heeft op de moraal van uw medewerkers. Daarnaast biedt  
het bescherming van uw reputatie en operaties. 

Waarom Hiscox?
Wij hebben onze polishouders in de laatste 25 jaar geholpen duizenden 
veiligheidsincidenten te managen. Dit heeft in staat gesteld om u bij te staan in 
de meest complexe situaties en tegelijkertijd te voldoen aan relevante nationale 
en internationale wetten en regelgeving. Hiscox is de enige verzekeraar die een 
gespecialiseerd team beschikbaar heeft die deze gevoelige en complexe claims 
adequaat kunnen afhandelen.

Wie zijn onze polishouders?
Bedrijven in de Fortune 500 maar ook kleine en middelgrote particuliere bedrijven en 
organisaties overal in de wereld.



Wij wij bieden
Hiscox’ leidende Kidnap & Ransom polis levert wereldwijde dekking voor inzet van  
een gespecialiseerd crisis- en veiligheidsteam waar en wanneer u dat ook nodig  
heeft. Tezamen met de resources die nodig zijn om kritieke veiligheidsbedreigingen  
te beoordelen, mitigeren en te herstellen bevat de dekking vergoeding in geval van: 

aanval

ransomware en cyber afpersing

ontvoering voor losgeld 

politieke ontvoering/detentie 

afpersing en productafpersing

bedreigingen 

verdwijning

gijzeling

ontvoering van kind

express kidnap

virtuele kidnap

politieke evacuatie

Verzekerde schade omvat:

 Dvergoeding en kosten van Control Risks 

 D losgeld

 D in beslag genomen of gestolen losgeld 

 D juridische aansprakelijkheid

 Dredelijke en noodzakelijke kosten 

 Duitkering na overlijden 

 Dverlies van inkomsten

 Dkosten voor evacuatie



Toegang tot Control Risks
Hiscox verleent u exclusieve toegang tot Control Risks, de security partner die door 
de meeste global Fortune 500 wordt gekozen om te kunnen opereren in complexe 
regio’s. Hiermee is deze exclusieve relatie een bewijs is dat onze polishouders de 
best mogelijke dekking tot hun beschikking hebben die er voor ontvoerings- en 
veiligheidsrisico’s bestaat.

Control Risks heeft meer dan 40 jaar ervaring in het beëindigen van ontvoeringen, 
piraterij, afpersing, bedreigingen en illegale detentie. Zij zijn 24/7 beschikbaar met 19 
full time response consultants – dat is meer dan de rest van de markt gecombineerd. 
Zij opereren vanuit 36 wereldwijd verspreide kantoren en zijn in meer dan 100 landen 
lokaal vertegenwoordigd. Hierdoor hebben zij een ongeëvenaarde kennis over 
wereldwijde veiligheidsrisco’s en trends. 

Timing en soort diensten verleend door Control Risks
In het geval dat een er zich een verzekerd incident voordoet neemt de cliënt contact op 
met een 24/7 noodnummer. Control Risks verstrekt dan onmiddellijk initieel telefonisch 
advies. Tegelijkertijd wordt een response consultant ingezet die ter plaatse of op het 
hoofdkantoor assisteert tijdens het incident totdat deze succesvol is afgewikkeld.    
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