
Samen tot resultaten komen
De focus van onze onderlinge verzekeringsmaatschappij ligt niet op  
aandeelhouders of 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 zeer ervaren onshore-Energy team biedt gespecialiseerde producten  
en diensten voor internationale bedrijven in de olie-, gas-, petrochemische, 
chemische en farmaceutische industrie.

We werken voortdurend aan verdere vernieuwing van onze producten en aan het 
uitbreiden van onze verzekeringsexpertise in deze steeds veranderende sectoren. 
Van ‘traditionele’ energie tot de ontwikkeling van nieuwe technologieën voor 
duurzame energie: ons deskundig team biedt oplossingen op maat voor elke klant.

Ons gespecialiseerde team werkt samen met onze eigen Engineers. Deze Engineers 
beschikken over uitgebreide kennis van de onshore-energy sector en werken nauw 
samen met onze klanten om risico’s te identificeren en in te schatten en uitgebreid 
advies te geven over het voorkomen en beheersen van schade.

Verzekeringstak Capaciteit*

Olie, gas, petrochemie, chemie en farmaceutica 150 miljoen 
euro

*Op beperkte basis

Dekking voor onshore bedrijven

• Allrisk voor fysiek verlies of fysieke schade, inclusief machinebreuk

• Onderbreking van bedrijfsactiviteiten

Doelmarkten

Raffinaderijen, gasverwerking, petrochemie, chemie, terminals en pijplijnen, 
farmaceutische risico’s en stroomgeneratoren.

Energy



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

We worden gezien als marktleider en dankzij onze 
technische expertise in combinatie met onze sterke 
partnerschappen met tussenpersonen, kunnen  
we ons altijd richten op de snelle afhandeling van  
uw claim.

Ons claims team is al sinds jaar en dag een 
belangrijke factor bij de keuze voor onze 
verzekeringen en dankzij onze uitzonderlijke  
reputatie zijn we marktleider in een aantal van  
onze meest complexe claims.

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.

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

• Ongevallen

• Constructie

• Transport

• Cyber

• Terrorisme

• Milieuaansprakelijkheid

jan.elzinga@libertyglobalgroup.com
+31 (0) 70 30 28 626 / +31 (0) 6 549 27 452

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