
Samen tot resultaten komen
De focus van onze onderlinge maatschappij ligt niet op aandeelhouders  
of op de beurs, maar op onze verzekerden en partners. We nemen de  
tijd om uw bedrijf te leren kennen en te begrijpen welke  
verzekeringsoplossing u nodig heeft.

We maken een grondige analyse van uw risico’s en combineren deze 
met een gedetailleerde kennis van uw branche. Dankzij ons geïntegreerde 
verzekerings-, claims- en risicomanagement kunnen wij u een creatieve  
oplossing bieden om uw risico’s op te vangen.

Oplossingen voor uw risico’s
Als een van de leidende verzekeraars voor financiële instellingen (FI)  
hebben we een uitgebreid aanbod van producten voor instellingen over  
de hele wereld. We weten dat elk bedrijf weer anders is, dus werken we  
samen met tussenpersonen en cliënten om oplossingen op maat te bieden.

Ons wereldwijde team bestaat uit deskundige underwriters met gespecialiseerde 
kennis en ervaring die gebruik kunnen maken van de financiële kennis van de  
Liberty Mutual Group.

Onze underwriters worden gesteund door een gespecialiseerd claims  
team. Dit team heeft jarenlange ervaring op gedaan in het afhandelen  
van allerlei soorten FI-claims binnen ons wereldwijde netwerk en zet  
zich altijd in om het beste resultaat voor onze cliënten te behalen.

Financiële instellingen

Verzekeringstak Capaciteit

D&O

BBB

Crime

Professional Liability (E&O-PI)

Pension Trustee Liability (PTL)

Employment Practices Liability (EPL)

Tot een 
maximum van 
25 miljoen euro



Kernsectoren

• Banken
• Tussenpersonen
• Verzekeringsmaatschappijen
• Investeringsfondsen en managers
• Privévermogensfondsen en managers
• Risicokapitaalfondsen en managers
• Pensioenfondsen en bewindvoerders
• Effectenbeurzen
• Onroerendgoedfondsen en managers 
• Clearinghouses
• Hedgefondsen en managers

Buiten ons werkgebied
Trustbedrijven, tier 1-banken, (grotendeels) in de  
VS gevestigde investeringsinstrumenten.

Partners voor de lange 
termijn
We zijn een onderlinge maatschappij. Dat betekent 
dat we betrouwbaar zijn en ons bezighouden met de 
lange termijn. Onze ervaren teams zijn vindingrijk en 
kunnen snel beslissingen nemen. U profiteert van 
onze technische kennis, de nauwe relaties met onze 
tussenpersonen en de unieke manier waarop we 
claims afhandelen.

Want wat goed is voor u, is goed voor ons.

Continuïteit in een 
veranderende wereld
Sommige klanten zijn al meer dan twintig jaar  
bij ons. Waarom? Omdat onze cultuur flexibel  
en transparant is.Simpel gezegd: omdat we het  
goed doen.

Uw bedrijf staat niet stil. Wij ook niet. We zijn 
voortdurend bezig om onze producten en diensten 
verder te ontwikkelen: we investeren in mensen en 
middelen en bouwen aan ons wereldwijde netwerk. 
Zodat u kunt profiteren van continuïteit en zekerheid 
in een veranderende wereld.

Vertrouw op onze 
schadeafhandeling
Ons team voor financiële instellingen handelt 
volgens onze Liberty Claims Charter en heeft 
jarenlange ervaring, zowel binnen als buiten onze 
branche. Wereldwijd zien we dit soort claims op 

allerlei verschillende gebieden: risicomanagement, 
bemiddeling in en in-house management van 
verzekeringen. Er is niet veel dat we nog niet zijn 
tegengekomen in ons wereldwijde netwerk.

Voor ons staat het belang van de cliënt altijd voorop. 
Dankzij onze sterke technische expertise houden we 
de controle over het claimsdossier, met waar nodig 
de juiste specialistische ondersteuning. Dankzij onze 
verregaande bevoegdheden en onze bevoegdheid in 
Nederland kunnen we ons altijd richten op de snelle 
afhandeling van uw claim.

Claims+
Naast de beloften in onze Charter bieden we,  
indien van toepassing, extra services ten tijde van 
pre-placement, post-placement en post-loss. Alles 
om u de allerbeste ervaring te bieden – ook als  
u geen schade heeft.

Onbegrensde 
mogelijkheden
We hebben meer dan een eeuw ervaring in 
verzekeringen, dus we weten inmiddels het nodige 
over risico’s. Ons doel is producten en oplossingen 
te ontwikkelen voor onze cliënten, of het nu gaat om 
een breed aanbod aan gespecialiseerde dekkingen, 
polissen op maat of advies over nieuwe risico’s.

Bekijk samen met ons de nieuwe trends in uw 
branche en de producten die we u kunnen bieden 
om uw bedrijf te beschermen.

• Cyber
• Fine Art & Specie
• Surety
• Bedrijfsaansprakelijkheid

bas.wijnhoven@libertyglobalgroup.com
+31 (0) 70 30 28 627 / +31 (0) 6 505 10 774

claudia.liebke@libertyglobalgroup.com
+31 (0) 70 30 28 612

kenza.delooff@libertyglobalgroup.com
+31 (0) 70 30 28 650

Neem contact met ons op
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