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Chubb heeft experts op elk niveau. Onze Industry Practices 
dekken een aantal specifieke, gespecialiseerde sectoren in 
continentaal Europa, waaronder: 

Inzicht in onze Life Science 
Industry Practice

Ons Life Science-aanbod is klantgericht, met speciaal 
ontwikkelde producten die precies voldoen aan de behoeften 
van Life Science-bedrijven. Dit omvat alle medische 
hulpmiddelen of geneesmiddelen die bijdragen aan het 
behandelen, genezen, voorkomen of diagnosticeren van ziekten.

Chubb begrijpt de complexe behoeften van de Life 
Science-sector, het hoge tempo waarin deze opereert en de 
uitdagingen waarmee de sector te maken kan krijgen. Dat is 
de reden waarom onze service een meervoudige benadering, 
en in sommige markten een alles omvattende benadering 
vereist, waarbij hetzelfde team alle schadeverzekeringen 
behandelt of coördineert, waardoor absolute consistentie 
voor onze klanten wordt gegarandeerd.

Life Science Onroerend goed

Constructie Technologie

We hebben te maken met een nieuwe golf van medische innovatie 
in de sector met de klinische ontwikkeling van meer dan 7.000 geneesmiddelen wereldwijd en een 

recordaantal goedkeuringen door de FDA

Bron: JLL Research report on Life Sciences outlook 2019



Alles wat u nodig hebt om zaken 
te doen met Life Science-klanten

De wereldwijde uitgaven 
voor gezondheidszorg stijgen 

naar verwachting met

60

Bij Chubb begrijpen we Life Science. We 
graven dieper om problemen in deze 
sector te identificeren, zodat u en uw 
klanten zich met een gerust hart kunnen 
concentreren op uw activiteiten.

Als specialist in Life Science-risico's 
beschikken wij over de juiste tools, 
kennis en ervaring om u te helpen 
klanten efficiënt en professioneel te 
bedienen.

We zijn al decennia een van de 
wereldwijde marktleiders in deze 
sector. Maar het feit dat we aan de 
top staan, betekent niet dat we niet 
concurrerend zijn. Dankzij ons team van 
gespecialiseerde underwriters op het 
gebied van Life Science hebt u toegang 
tot het beste verzekeringspakket voor 
Life Science-risico's.

Alles wat u moet weten over het speciale 
pakket dat Chubb uw Life Science-
klanten kan bieden, vindt u in deze 
Life Science Industry Practice-gids. U 
vindt ook lokale contactgegevens per 
land, zodat u gemakkelijk de juiste 
contactpersoon vindt, waar uw klanten 
ook gevestigd zijn.

2018-2022 
Over de periode

Bron: Deloitte Global Life Sciences outlook 2019

5,4%

in

landen



Life Science Industry Practice

https://players.brightcove.net/818971943001/default_default/index.html?videoId=6125843399001


Chubb is een van de meest vertrouwde gespecialiseerde verzekeraars in de sector. Uw klanten staan centraal in onze 
toonaangevende producten en services en al onze oplossingen zijn afgestemd op de exacte behoeften van uw klanten. Met onze 
uitmuntende expertise kunnen uw Life Science-klanten hun ambities waarmaken.

Industry Practices onderscheiden Chubb als specialist in productontwikkeling, verzekeringstechnische expertise en dienstverlening 
in specifieke sectoren. Ons Industry Practice-aanbod gaat over het aanbieden van gespecialiseerde verzekeringsoplossingen op 
maat, met competenties en producten die evolueren om te voldoen aan de veranderende risico's van elke sector.

Blijf aan kop met onze toonaangevende service

Profiteer van deskundig inzicht van 
risicospecialisten 
Chubb begrijpt de activiteiten van uw klanten 
en creëert een voorstel op maat dat past bij de 
specifieke behoeften van Life Science-bedrijven.

Profiteer van ondersteuning van degenen  
die de ambitie van uw klanten 
centraal stellen
We begrijpen en delen de ondernemersgeest van 
uw Life Science-klanten en helpen hen de wereld te 
veroveren, ongeacht hun grootte, visie of focus.

Profiteer van echt partnerschap en een 
proactieve aanpak
Met onze aanpak op basis van samenwerking en 
consultatie helpen we uw Life Science-klanten 
om hun activiteiten te laten groeien zodat ook uw 
activiteiten groeien.

Geniet van de zekerheid van een wereldwijde 
partner die vertrouwd en gerespecteerd wordt
Door onze internationale reputatie op het gebied 
van uitvoering en financiële kracht, kunnen u en 
uw klanten op ons rekenen.



Waarom kiezen voor Chubb?
We onderscheiden ons van de concurrentie

•  Chubb heeft meer dan 30 jaar ervaring 
in Life Science-verzekeringen, claims en 
risk engineering in lokale markten. We 
zijn ook trots op de aanbevelingen van 
toonaangevende organisaties, waaronder 
BIO, MDMA, Bionow, Japan Bio en Swiss 
Biotech Association

•  We stemmen onze producten af op elke 
sector om te voldoen aan de unieke 
dekkingsbehoeften, van uitvalverzekering 
tot uitgebreide aansprakelijkheid 

•  We kunnen ondersteuning bieden 
vanaf de vroege R&D-fase tot en met 
de marketing van de goedgekeurde 
producten, inclusief speciale lokale eisen

•  We bieden WORLDcert™, een 
geavanceerd, interactief systeem voor 
verzekering van klinisch onderzoek en een 
certificaatbeheersysteem, dat het afsluiten 
van verzekeringen gebruiksvriendelijker 
en efficiënter maakt

We bieden superieure claimservices

•  We bieden een bekroonde claimservice 
met professionals die over aanzienlijke 
kennis en expertise beschikken op het 
gebied van claims en rechtszaken op het 
gebied van Life Science

•  Onze ervaring in het oplossen van 
complexe claims stelt ons in staat 
onze verzekerden de meest efficiënte 
ondersteuning te bieden bij het kiezen van 
de juiste experts en het verdedigen van 
rechtszaken in binnen- en buitenland

We bieden deskundige risk 
engineeringdiensten aan 

•  Team van risk engineers dat zich 
uitsluitend bezighoudt met het helpen van 
Life Science-bedrijven bij het identificeren, 
verminderen en beheersen van fysieke, 
juridische en werkplekrisico's

We beschikken over multinationale 
capaciteiten 

•  We hebben een multinationale 
voetafdruk en combineren kennis van 
lokale jurisdicties met ongeëvenaarde 
capaciteiten in het omgaan met interacties 
tussen lokaal toegelaten en masterpolissen

•  We werken met en in de VS en daar waar 
Amerikaanse wetgeving van toepassing is 
(inclusief hoge risico's), wat veel andere 
maatschappijen niet altijd doen

•  Het bekroonde online portaal van 
Chubb, Worldview®, stelt u in staat om de 
belangrijkste aspecten van multinationale 
verzekeringsprogramma's in realtime te 
beheren en te volgen

•  In tegenstelling tot veel andere 
maatschappijen bedienen wij klanten 
wereldwijd en in bijna alle sectoren, 
vooral aansprakelijkheid en klinische 
onderzoeken met mensen 



We hebben een duidelijke focus op bedrijven die Life Science-producten en -services leveren. Daarom kunnen we ons richten op 
startups, grote multinationals uit het middensegment en alle bedrijven daar tussenin die producten ontwikkelen om ziekten bij mens of 
dier te voorkomen, diagnosticeren, behandelen of genezen, samen met serviceorganisaties die hen bijstaan in de volgende categorieën:

Dekking voor alle Life Science-bedrijven 
met één toonaangevende verzekeraar

Farmaceutische/
biotechnologie 

bedrijven

Producenten 
van medische 
hulpmiddelen

Contractonderzoek, 
productie- of andere 
serviceorganisaties

Analyse-/onder-
zoekslaboratoria

Serviceactiviteiten HealthTech-
bedrijven*

Voedingssupple-
menten bedrijven

O&O-activiteiten 

*Alleen beschikbaar in bepaalde markten 

De uitgaven voor 
onderzoek en 

ontwikkeling (R&D) 
zullen naar verwachting

34
Bron: JLL Research report  
on Life Sciences outlook 2019

US$1.2
Bron: Deloitte Global Life Sciences outlook 2019

tegen 
2024 met

miljard 
dollar toenemen

De wereldwijde verkoop 
van geneesmiddelen 

op recept zal naar 
verwachting stijgen van

US$900miljard 
in 2019 tot

biljoen 
tegen 2024



Het assortiment productoplossingen 
van de experts van Chubb

Het aanbod van Chubb Life Science is een product dat kan groeien om gelijke tred te houden met de behoeften van de klant in 
een complexe en snel evoluerende Life Science-sector. We zijn er trots op dat we al veel van Europa's vooraanstaande Life Science-
bedrijven verzekeren.

Hieronder vindt u de volledige lijst met beschikbare Life Science-producten: 

Verzekeringsproducten

Schadeverzekeringen
• Dekking van gebouwen en inventaris
• Bedrijfsschade
• R&D-activiteiten
• Proefdieren
•  Onderbreking van bedrijfs- en onderzoeksactiviteiten

 Beroepsaansprakelijkheid
• Contractuele aansprakelijkheid en wanprestatie

 Algemene aansprakelijkheid
• Aansprakelijkheid voor gebouwen
•  Aansprakelijkheid voor producten 

en diensten
• Klinisch onderzoek bij mensen
• Multinationaal
• Milieuaansprakelijkheid

Cyber Enterprise Risk Management
•  Cyber Incident Response inclusief toegang tot 

een app, een webapplicatie en een callcenter
• Bedrijfsschade door cybercriminaliteit
• Kosten voor gegevens- en systeemherstel
• Cyberafpersing
• Financieel verlies door cybercriminaliteit
• Telecommunicatiefraude



Productoverzicht

Contractuele en op  
nalatigheid gebaseerde 

aansprakelijkheids-
dekkingen

R&D-activiteiten Automatische 
afgifte certificaten 

bij klinische 
onderzoeken

Dekking voor 
inbreuken op de 
cyberbeveiliging 

Oplossingen 
op maat, zoals 

ongevallendekking



Productaansprakelijkheid
•  Een patiënt loopt letsel op na inname van 

een vrij verkrijgbaar geneesmiddel van de 
verzekerde, ondanks het feit dat dit uit de 
handel werd genomen

•  Een fabricagefout van een orthopedisch 
implantaat leidt tot lichamelijk letsel bij 
een klant

Financieel verlies
•   Gegevens van klinische onderzoeken 

worden ongeldig verklaard na een 
storing in het softwareprogramma van de 
verzekerde, wat de klant miljoenen kost 
om het onderzoek opnieuw uit te voeren 

•   Vertragingen in een klinisch onderzoek 
als gevolg van de onjuiste keuze van het 
verpakkingsontwerp voorgesteld door 
de verzekerde, resulteert in een claim om 
financiële verliezen te verhalen

Klinische onderzoeken  
met mensen

•  Een gezonde vrijwilliger loopt schade op 
aan een gezichtszenuw tijdens deelname 
aan een onderzoek om de veiligheid van 
het onderzochte geneesmiddel van de 
verzekerde te testen

•  De verzekerde wordt door een 
proefpersoon gedagvaard wegens 
het niet volledig bekendmaken van 
de risico's op lichamelijk letsel in een 
medisch onderzoek, nadat de vrijwilliger 
levertoxiciteit heeft ondervonden

Bedrijfsschade
•  Een fabrikant van medische 

hulpmiddelen krijgt te maken met 
brand in het spuitcoatingdeel van het 
apparaat. Ondanks dat het een klein 
onderdeel van het proces is, leidt het 

tot een knelpunt in de productie tot 
het moment van hervalidering en de 
productie wordt stilgelegd

Materiële schade
•  Een stroomstoring verstoort het 

productieproces van een batch 
biologische geneesmiddelen van een 
fabrikant, wat leidt tot besmetting, 
verminderde productie en een verlies aan 
inkomsten

•  Een biotechbedrijf loopt waterschade 
op in zijn productiewerkplaats door een 
verkeerd ingestelde controlewaarde. 
Het lab is besmet en de productie wordt 
stopgezet terwijl het bedrijf tijdens deze 
periode kosten blijft maken

Claims scenario's
We begrijpen de specifieke uitdagingen waarmee de Life Science-sector wordt geconfronteerd. Hier zijn slechts enkele van de 
scenario's waartegen uw klanten worden beschermd wanneer ze kiezen voor Chubb's Life Science Industry Practice:



Met toonaangevende, lokale experts in de Benelux, kunt u erop vertrouwen dat Chubb voor u klaar staat en de beste 
verzekeringsoplossingen biedt. Wat u en uw Life Science-klanten ook nodig hebben, neem vandaag nog contact met ons op. 

Benelux Life Science Industry Practice Underwriters
Christel Paulissen – christel.paulissen@chubb.com
Nadir Mohamed – nadir.mohamed@chubb.com
Paul Dikken – pdikken@chubb.com

Benelux Risk Engineers
Renate Pochert – rpochert@chubb.com 
Rob Jordan – rcjordan@chubb.com

Contact opnemen 
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