
Marine

Samen tot resultaten komen
De focus van onze onderlinge verzekeringsmaatschappij ligt niet op de  
aandeelhouders of op de beurs, maar op onze verzekerden en onze  
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
We bieden een uitgebreid pakket producten om bedrijven in de scheepvaartsector te 
beschermen tegen fysiek verlies of fysieke schade aan derden of letsel van de bemanning.

Ons ervaren team werkt samen met internationale makelaars en biedt dekking aan 
verschillende soorten klanten, van privévaartuigen tot internationale bedrijven.

Dankzij onze gespecialiseerde kennis van deze gevarieerde en complexe markt kunnen 
we onze klanten adviseren over de verschillende opties voor risicomanagement van 
hun vaartuigen of onshore activiteiten.

Verzekeringstak Capaciteit

Scheepvaartaansprakelijkheid 10 miljoen euro
Meer capaciteit 
aanwezig op 
aanvraag

Dekkingsgebied: Continentaal Europa, echter voor Zeecasco beperkt tot bedrijven  
die hun domicilie hebben in Nederland en België.



Transportgoederen
• Projectvracht

• Industriële goederen

• Chemicaliën/olie/gas

• Landbouwgoederen

Transportgoedere-
naansprakelijkheid
• Binnenvaart

• CMR

• Expediteur

• Cargadoor/stuwadoor

Binnenvaart
• Vaartuigen

• Bagger

• Vaartuigen met droge vracht

• Tankers

Zeecasco
• Vaartuigen

• Bagger

• Sleepboten

• Gespecialiseerde vaartuigen

Landmaterieel
• Kranen

• Vorkheftrucks

• Graafmachines

• Landbouwobjecten

Aanbouw
• Binnenvaart

• Oceaanvaart

• Superjachten

• Aansprakelijkheid voor scheepswerven



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
Ons claims team handelt volgens ons Liberty Claims Charter en heeft verregaande 
bevoegdheden om lokale claims te schikken. Het team wordt hierbij ondersteund  
door een wereldwijd netwerk van technische kennis, speciaal samengebracht om  
u direct toegang te bieden tot besluitvormers en wereldwijde ervaring wanneer  
u deze nodig heeft.

Dankzij onze technische expertise, in combinatie met onze sterke partnerschappen, 
kunnen we uw claim altijd zo snel mogelijk afhandelen.

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 klanten, 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.

ruud.ijmker@libertyglobalgroup.com
+31 (0) 10 26 19 058 / +31 (0) 6 232 08 001

Neem contact met ons op
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