
Beroeps-
aansprakelijkheid

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
Als toonaangevende aanbieder van beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen voorzien 
we vanuit onze kantoren in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Europa en het Midden-
Oosten zowel grote als kleine bedrijven met succes van verzekeringen met basis- of 
bijkomende dekking.

Onze zeer ervaren underwriters hebben een pakket beroepsaansprakelijkheidsproducten 
ontwikkeld die geschikt zijn voor alle belangrijke beroepen. Daarnaast hebben we binnen 
Liberty teams samengesteld die zijn gespecialiseerd in nicheproducten, te weten voor  
eenmalige projecten, voor onafhankelijke financiële adviseurs en voor bedrijven die in  
de VS zijn gevestigd. We weten dat elk bedrijf weer anders is, dus werken we samen  
met tussenpersonen en klanten om een verzekeringspakket samen te stellen dat  
aansluit bij uw specifieke behoeften.

Verzekeringstak Capaciteit

Beroepsaansprakelijkheid (per jaar) Maximaal 25 miljoen euro

Beroepsaansprakelijkheid voor  
eenmalig project (excedent)

Totale contractwaarde  
maximaal 750.000.000 euro

Ontwerpverzekering voor Opdrachtgevers

Constructieperiode  
maximaal 5 jaar 
(exclusief ontwerp/onderhoud/
uitgebreidere verslaglegging)

Polislooptijd niet langer  
dan 15 jaar 
(inclusief 10 jaar uitgebreidere 
verslaglegging)



Kernsectoren
Advocaten, notarissen (alleen excess dekking), accountants (exclusief de grote vier),  
financieel adviseurs voor het MKB, architecten & ingenieurs (ook in de proces- en offshore-
industrie), verzekeringsadviseurs en (RI-) makelaars, makelaars in onroerend goed,  
assessment bureaus, IT-bedrijven in de productie- en constructie-industrie, consultants  
(in elke zelfstandige vorm), tijdelijke werknemers, detacherings- en payrollbedrijven  
(alleen kantoorpersoneel, ook in offshore), industriële beroepsaansprakelijkheidsrisico’s  
(met uitzondering van het leger en de automobiel-, luchtvaart- en ruimtevaartindustrie), 
paramedici, zelfstandige consultants en ingenieurs in de olie- en gasindustrie  
(alleen kantoorpersoneel).

Overige sectoren
Ondergronds werk met een waarde van meer dan 25% van de totale contractwaarde,  
offshore projecten (tenzij het project onderdeel uitmaakt van een bestaande offshore structuur), 
risico’s onder water, stadions, bruggenbouw met een waarde van meer dan 25% van de totale 
contactwaarde, hoogbouw hoger dan 300 meter (exclusief antenne).

Buiten ons werkgebied
Ziekenhuizen en andere direct medisch gerelateerde risico’s, entertainment en uitgeverij 
(boeken, tijdschriften, kranten, etc), asbestonderzoek en milieutechniek of -aansprakelijkheid, 
handelsplatforms (effecten, energie, etc) en gerelateerde diensten, gerechtsdeurwaarders  
en incassobureaus, financiële instellingen (zie onze aparte brochure).

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 beroepsaansprakelijkheidsteam handelt volgens onze Liberty Claims Charter en 
heeft jarenlange ervaring, zowel binnen als buiten onze branche. Wereldwijd werken 
we aan alle aspecten van dit soort claims: risicomanagement, broking, privépraktijken 
en in-house management van verzekeringen. Er is niet veel dat we nog niet zijn 
tegengekomen in ons wereldwijde netwerk.

Voor ons als ervaren verzekeraar staat het belang van de klant altijd voorop. Dankzij 
onze sterke technische expertise houden wij de controle over het schadedossier, 
met waar nodig de juiste specialistische ondersteuning. Dankzij onze verregaande 
bevoegdheden en onze ultieme 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
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

• Bedrijfsaansprakelijkheid

• D&O

• Construction All Risks (CAR)/constructie
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