Sabotage en terrorisme
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
Terrorisme is een blijvend en steeds weer veranderend probleem voor moderne
bedrijven. Ons gespecialiseerde team werkt samen met internationale deskundigen
met verschillende achtergronden om een dekking te bieden die aansluit bij de
behoefte van elke klant.
We houden al deze complexe problemen nauwlettend in de gaten en
werken aan slimme oplossingen die onze klanten vertrouwen bieden
in een onvoorspelbare omgeving.
Ons team biedt verzekeringen aan via ons Lloyd’s-syndicaat en via onze eigen
maatschappij. We maken gebruik van ons wereldwijde distributienetwerk van
Liberty-kantoren en werken samen met lokale en internationale tussenpersonen.
We zijn een team van internationaal ingestelde specialisten die vooroplopen in
deze voortdurende veranderende markt.
Capaciteit: 250 miljoen dollar.
Maximale operationele polislooptijd van 5 jaar.

Kernsectoren
Onroerend goed, commercieel vastgoed, industrieel vastgoed, vrije tijd en entertainment,
hotels, detailhandel/winkelcentra, constructierisico’s, olie en gas, mijnbouw.

USP’s
Uitgebreide dekking inclusief: bedrijfsonderbreking, onbereikbaarheid, verlies van
omzet, aansprakelijkheid jegens derden, werknemersaansprakelijkheid, actieve
schutter, gebruik van voertuigen als wapen, lichamelijk letsel als gedefinieerde
oorzaak voor verlies.

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.

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.

Neem contact met ons op
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

Vertrouw op onze
schadeafhandeling
Ons team handelt volgens onze 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 wereldwijde
ervaring, ook in uitdagende omstandigheden.
We worden gezien als marktleider en dankzij
onze intensieve technische expertise uit de
verzekeringswereld als geheel, in combinatie
met onze sterke partnerschappen met
tussenpersonen, kunnen we ons altijd richten
op de snelle afhandeling van uw claim.
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