
Samen tot resultaten komen
De focus van onze onderlinge verzekeringsmaatschappij ligt niet op  
aandeelhouders of op de beurs, maar op onze verzekerden en  
partners. We nemen de tijd om u 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 de meest complexe risico’s
Ons internationale kunst- en kostbaarhedenteam biedt dekkingen voor fysiek 
verlies of fysieke schade van kostbaarheden tijdens tentoonstellingen, in opslag 
of tijdens transport.

Ons ervaren team, gespecialiseerd in kunst, kostbaarheden in het algemeen, 
blockpolissen voor juweliers en geldtransporten heeft een wereldwijde portfolio, 
waaronder wereldberoemde musea en internationale banken. Onze dekking 
is breed, onze kennis is gespecialiseerd.

We begrijpen dat u behoefte heeft aan zekerheid en vertrouwen als u uw  
kostbaarheden wilt verzekeren. Daarom heeft u direct contact met onze  
underwriters, zodat zij u bij elke stap gerust kunnen stellen.

Capaciteit: 250 miljoen euro.

Kunst (capaciteit 250.000.000 euro)
Veilinghuizen, tentoonstellingen, galerieën, musea, juweliers, privé- en zakelijke 
collecties, verzendhuizen, landhuizen, opslagbedrijven, klassieke auto’s. 

Sieraden (capaciteit 100.000.000 euro)
Diamanten tijdens opslag of transport vanuit mijnen, juweliers (groothandel  
en detailhandel), productie/verwerking, tentoonstellingen en beurzen.

Kostbaarheden (capaciteit 250.000.000 euro)
Banken, muntenhandelaren, nationale muntbedrijven, goudstaven/edelmetalen in kluizen, 
opslagkluizen, obligaties, mijnen en verwerkende bedrijven voor edelmetalen.

Kunst- en kostbaarheden



Geldtransport 
(capaciteit 100.000.000 euro)
Gepantserd vervoer, koeriers, verzilveraars van 
cheques, pinautomaten.

Partners voor de lange 
termijn
Wij zijn een onderlinge verzekeringsmaatschappij.  
Dat betekent dat we betrouwbaar zijn en 
weloverwogen zakelijke beslissingen nemen voor 
bestendige groei en rendement. 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
Onze in Europa gevestigde kunst- en 
kostbaarhedenteams hebben verregaande 
bevoegdheden om lokale claims te schikken.  
Ze worden hierbij ondersteund door een wereldwijd 
netwerk van technische kennis, speciaal 
samengebracht om u direct toegang te bieden tot 
besluitvormers in de hele wereld.

Ons streven is samen te werken met teams van 
verzekeraars, brokers en schade-experts zodat we 
altijd over de juiste expertise beschikken om uw claim 
af te handelen. Deze verzekeringen behoren tot onze 
meest diverse en persoonlijke producten. Onze hele 
service is er dan ook op gericht om uw claim zo snel 
mogelijk af te handelen.

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
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.

Voor onze kapitaalkrachtige cliënten werken 
we regelmatig samen met onze ongevallen- en 
zaakschadeteams om een pakket op maat aan  
te bieden voor extra gemoedsrust.

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

paul.seip@libertyglobalgroup.com
+31 (0) 70 30 28 653 / +31 (0) 6 508 40 380

mae-ling.smit@libertyglobalgroup.com
+31 (0) 70 30 28 614

Neem contact met ons op
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