Verzekering

Oorlog, terrorisme en
politieke risico's

Continuïteit in een wereld vol
conflicten

MS Amlin is een vooraanstaande
verzekeraar en herverzekeraar, en
onderdeel van MS&AD, een internationale
verzekeringsgroep. Met een geschiedenis
die tot 300 jaar terug gaat en met
wereldwijd meer dan 2400 mensen,
verspreid over 25 locaties bieden wij
continuïteit voor ondernemingen die zich
geplaatst zien voor uiterst complexe en
uitdagende risico's. Daardoor worden
continuïteit en welvaart wereldwijd
bevorderd.

In een politiek instabiele wereld bieden wij het
vertrouwen en de geruststelling die
ondernemingen in moeilijke tijden nodig hebben
om te overleven en zich verder te ontwikkelen.

Geopolitieke risico's vertegenwoordigen twee van de vijf meest waarschijnlijke gevaren voor ondernemingen die
wereldwijd actief zijn.* De dreiging is
overal aanwezig, complex en moeilijk
voorspelbaar.
Dit zijn omstandigheden die wij
doorgronden, en wij hebben de kennis,
het netwerk en het vermogen in huis
om bij instabiliteit continuïteit te bieden.
Wij bieden verzekerings- en herverzekeringsoplossingen om uw activiteiten
te dekken voor alle gedaantes die
geopolitieke risico's aan kunnen
nemen, met inbegrip van oorlog,
terrorisme, staatsinmenging en
niet-nakoming van contractuele
verplichtingen.
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Wij verschillen in de manier waarop we
actief op zoek gaan naar creatieve
methodes om ondernemingen te
helpen hun activiteiten voort te zetten.
Wij zijn flexibel, vindingrijk en
deskundig, en gebruiken een lateraal
perspectief voor problemen waarvoor
we in samenwerking met cliënten
oplossingen vinden.
Als het nu gaat om underwriting of
claims, u kunt altijd een eersteklas
service verwachten en de niet
aflatende steun van deskundigen die
uw wereld begrijpen en uw doelstellingen delen.
*Global Risks 2016 Report, World Economic Forum
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Uw onderneming
beschermen tegen
politiek geweld
Door de voorwaarden voor een normale bedrijfsvoering
te waarborgen, helpen wij ondernemingen, in de meest
instabiele regio's in de wereld succes te boeken.
Wij bieden een dekking voor politiek geweld
voor bijna elk type object, tegen fysieke schade en
bedrijfsonderbreking, veroorzaakt door oorlog en
terrorisme.

"Wij bieden proactief
dekking voor de meest
uitdagende gebieden in
de wereld, en vervullen
hierbij een leidende rol."
Jason Herriott,
Global Product Group Leader
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Waarom zou u een
dekking voor politiek
geweld nemen?

De reikwijdte van onze service

1. Om risico's te
beheersen

– dit is voor u een doeltreffende wijze
voor het beheersen van risico's voor
een catastrofaal verlies als gevolg van
terrorisme of ineenstorting in een
plaatselijke geopolitieke situatie.

2. Om uw inkomsten
veilig te stellen

– een dekking voor bedrijfsonderbreking
beschermt u tegen winst- en inkomstenderving en hogere kosten voor
bedrijfsvoering, als gevolg van fysieke
schade aan uw eigendommen.

Wij bieden continuïteit in geval van
politiek geweld in al haar gedaantes, met inbegrip van terrorisme,
sabotage, stakingen, rellen, civiele
onrust, opzettelijke vernieling,
oproer, revolutie, rebellie, muiterij,
staatsgrepen, burgeroorlog en
oorlog.

3. Om gebouwen van
aanzien te
beschermen

– prominente gebouwen trekken
specifieke dreigingen aan. Wij verzekeren enkele van de meest monumentale
gebouwen ter wereld.

4. Om risicovolle
bedrijfsmiddelen
veilig te stellen

– w ij verzekeren wereldwijd luxueuze
hotels, grote winkel- en entertainmentlocaties, belangrijke industriële
installaties en nationale infrastructuur.

5. Om actief te kunnen
zijn in instabiele
gebieden

– veel van onze cliënten bezitten
bedrijfsmiddelen in gebieden waar
sprake is van politieke instabiliteit of
een actief conflict.

6. Om te beschermen
tegen gevolgschade

– als uw bedrijfsterrein in een centraal
stedelijk of zakelijk gebied gelegen is,
bestaat er een aanzienlijk risico op
schade als gevolg van een incident
in de omgeving, zelfs als uw onderneming zelf geen direct doel vormt.
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Wij verzekeren een grote verscheidenheid aan onroerend goed, bijvoorbeeld:
• Hotels
• Kantoren
• Vastgoedportefeuilles
• Retail-objecten
• Industriële- en productielocaties
• Energiecentrales
• Petrochemische installaties
• Raffinaderijen
• Kunstcollecties
• Cargo

Wij verzekeren zowel bedrijfsvoeringsrisico's en ontwikkelingsprojecten, met in begrip van vertraging
bij opstarten of toegenomen
winstderving.
Elke situatie is anders en dekking kan
aangepast worden aan uw specifieke
behoeften. Wij bieden een groot aantal
uitbreidingen voor de standaarddekking, met inbegrip van:
• Ontzegging van toegang (voor
verzekerd vastgoed voortvloeiend uit
een verzekerd risico)
•O
 nderbreking van energie- of
basisvoorzieningen
•Sloop en verhoogde bouwkosten
• Extra uitgaven
•O
 nvoorziene bedrijfsonderbreking
of verlies van tijd
• Verlies aan aantrekkingskracht
• Aansprakelijkheid bij terrorisme
Ons team dekt een scala van andere
oorlogsgerelateerde- en crisismanagementrisico's, met inbegrip van product
terugroepacties, herstel van handelsnaam/reputatie, annulering evenementen, zeeroverij, luchtvaart- en marine
casco in oorlogssituaties.
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Beheersing politieke
risico's en handelskrediet

Wij hebben de capaciteit en deskundigheid in huis
voor het dekken van politieke risico's of die voor
handelskrediet, ongeacht hoe deze van invloed op
uw organisatie zijn, en kunnen u ondersteunen bij
de bescherming en groei van uw onderneming.

“Wij bieden onze cliënten
oplossingen die
continuïteit garanderen
voor handelsgerelateerde
transacties in opkomende
markten.”
Jamie Cleary
Lead Underwriter
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Waarom een dekking
voor politieke risico's
en handelskrediet
nemen?

De reikwijdte van onze service

1. Om uw eigendommen – in een politiek fragiele wereld kunt u
hiermee op positieve wijze
en investeringen in het zich
beschermen tegen staatsinmenging en
buitenland te
instabiliteit, door risico's zoals onteigening, intrekking van vergunningen en
beschermen

Wij bieden wereldwijde dekking en
voor vrijwel elk type object.
U kunt profiteren van verlaagde
tarieven voor regio's zonder
financiële reserves of schuldenaren
en een bijkomende tegemoetkoming, waarbij u een deel van het
risico behoudt.

niet-converteerbaarheid van deviezen.

2. Om ongerustheid over
uw contracten weg te
nemen

– het verzekeren van uw contracten met
particulieren en staatsbedrijven is een
doeltreffende manier om uw risico van
niet-betaling of niet-nakoming te
beheren.

3. Om nieuwe
opportuniteiten te
creëren

– met een degelijke dekking voor
politieke risico's en handelskrediet bent
u in staat om een voorbehoud bij de
tegenpartij te pareren, zowel intern als
landgebonden, waardoor u meer
flexibiliteit krijgt om te profiteren van
zakelijke kansen.

4. Om financiering veilig
te stellen
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– het kunnen aantonen dat u over de
juiste verzekeringen beschikt, vergroot
de slagingskans van uw aanvragen
voor handels- en investeringsfinanciering.

Wij werken met u samen om een op
maat gemaakte formulering voor
politieke risico's en handelskredietproducten te creëren, waarbij we onze
ervaring inzetten om polissen aan te
bieden die bij uw unieke behoeften
aansluiten.
Tot onze klantenkring behoren:
• Handelaren
• Banken
• Export Credit Agencies (ECAs)
• Multilaterale organisaties
• Corporate ondernemingen
Onder onze diensten voor politieke
risico's en handelskrediet vallen:

Contractbelemmering dekt niet-nakoming van contractuele verplichtingen,
met inbegrip van niet-betaling en
niet-naleving door bedrijven in
staatseigendom en overheidsinstanties.
Handelskrediet dekt niet-nakoming
van contractuele verplichtingen, met
inbegrip van niet-betaling en niet-naleving door particuliere ondernemingen.
Confiscation, Expropriation,
Nationalisation and Deprivation
(CEND / Inbeslagname, onteigening,
nationalisering en ontzetting)
beschermen van uw belangen
in een vreemd land tegen plaatselijke
overheidsbemoeienis, inclusief CEND,
Intrekking van vergunningen en
uitvoerverbod.
Wij bieden ook dekking voor Gedwongen afstand, Belangen van kredietverstrekkers, Niet-converteerbaarheid van
deviezen, Niet-beslaglegging van
geleaste luchtvaartuigen en Marine
casco-hypotheekrechten
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Waarom met ons samenwerken?
Toegang tot underwriting expertise
Onze verzekeraars hebben samen meer dan zestig jaar aan
ervaring in de markt en zijn volledig bevoegd om uw risico's te
verzekeren. De senior underwriters binnen ons team worden
vaak buiten hun MS Amlim functies ingezet voor bijdrages aan
externe organisaties binnen de sector.
Sterke werkrelaties
Wij stellen onze cliënten voorop
bij al onze activiteiten, en richten ons op
langdurige relaties. Onze benadering is
op samenwerking gericht. Onze teams
met underwriters en schadebehandelaars
werken nauw samen met onze makelaren
en cliënten om een omvangrijk dienstenpakket te kunnen aanbieden.
Wereldwijde flexibiliteit
Met toegewijde teams in APAC, MENA,
Europa en Groot-Brittannië staan we waar
ook ter wereld klaar voor u. Ons wereldwijd netwerk van mensen en hulpmiddelen stelt ons in staat om onze benadering
aan elke markt aan te passen. Onze
teams met underwriters en schadebehandelaars zijn regelmatig op reis om, zowel
pre-loss als post-loss, cliënten en
makelaren te bezoeken ter versterking
van de betrekkingen.

Onze ervaren en officieel gecertificeerde
schade-experts beheren alle claims-gerelateerde zaken en zijn beschikbaar om
makelaren en cliënten tijdens het claimproces te ondersteunen.

+44 (0)20 7746 1937
jason.herriott@msamlin.com
Londen
Jamie Cleary
Lead Underwriter
+44 (0)20 7746 1718
jamie.cleary@msamlin.com
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Europa

Alice Owen
Underwriter

Steven Biesmans
Underwriter

+44 (0)20 7746 7403
alice.owen@msamlin.com

+44 (0)20 7746 7691
steven.biesmans@msamlin.com

Guillaume Watkins
Underwriter

Singapore
Clare O’Connor
Underwriter

+44 (0)20 7746 1093
guillaume.watkins@msamlin.com

Betrokkenheid bij ondersteuning voor
claims

+65 6645 9361
clare.oconnor@msamlin.com

Politieke risico's en handelskrediet
Jack Keatings
Underwriter

Dubai
Vipul Gupta
Underwriter

+44 (0)20 7746 1173
jack.keatings@msamlin.com

+971 (0) 4709 6904
vipul.gupta@msamlin.com

Veiligheid door financiële draagkracht
Wij zijn onderdeel van Lloyd’s of London
Chain of Security en we kunnen bogen op
de financiële draagkracht
van de MS&AD Groep, de op acht na
grootste schadeverzekeraar ter wereld.
Oorlog, terrorisme en politieke risico's
worden verzekerd door Lloyd’s Syndicate
2001, dat profijt trekt van de volgende
uitmuntende ratings:
• A.M. Beste: A (Excellent)
• Standard & Poor’s: Lloyd’s Syndicate
Assessment 4+ (Stabiel)
•M
 oody’s: A2 (Stabiel)

Global
Jason Herriott
Global Product Group Leader

Oorlog, terrorisme en politieke risico's

Jason is op dit moment voorzitter van het panel
voor Terrorisme en politiek geweld van de
London Market Association. Hij maakt tevens
deel uit van het Non-Marine Committee, het
Aviaton War panel van de London Market
Association en hij is tien jaar lang lid geweest
van het Joint War Committee.

Nick Oxley
Underwriter
+44 (0)20 7746 1277
nick.oxley@msamlin.com

Broker Relations
Katie Benjamin
Broker Relations

"Uw team gaat zeer
professioneel te werk, met
een goede benadering van
schadeafhandeling en
probleemoplossingen. De
claims-medewerkers zijn zeer
ervaren in de bedrijfssectoren
waarin ze werken."

+31 20 503 16 77
katie.benjamin@msamlin.com

– Broker

Jamie is de afgelopen zes jaar lid geweest van
het panel voor Politieke risico's en handelskrediet van de London Market Association.
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We kijken er naar uit om met u
samen te werken
2

"In een complexe en
onderling verbonden
wereld, is onze rol om
continuïteit te bieden
belangrijker dan ooit. De
mensen die we van dienst
zijn in staat stellen om de
toekomst met een
duidelijke visie en
vertrouwen tegemoet te
treden. Ondersteuning van
continuïteit voor
gemeenschappen en
maatschappijen overal ter
wereld"
Charles Philipps, CEO

1
4

6

3

8

5
7

9

13
10

14

12

11

1. UK

3. Frankrijk

7. Zwitserland

11. Maleisië

Londen
Chelmsford
West Malling
Reading
Nottingham
Belfast
Glasgow
Birmingham
Manchester

Parijs
Lyon

Zürich

Labuan

8. VS

12. Singapore

New Jersey
Miami

Singapore

2. Ierland

4. België
Brussel
Antwerpen

5. Duitsland
Hamburg

Dublin

6. Nederland

9. Bermuda

13. China
Shanghai

Bermuda

10. VAE

14. Hongkong
Hongkong

Dubai

Rotterdam
Amstelveen
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MS Amlin
The Leadenhall Building
122 Leadenhall Street
London
EC3V 4AG
Tel: +44 (0)20 7746 1000
msamlin.com
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