Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
ACL Verzekeringen is gespecialiseerd in zakelijke niche verzekeringen
die aangeboden worden via het onafhankelijk intermediair. Met solide
risicodrager Lloyd’s achter ons hebben wij een betrouwbare en sterke
positie in de markt.
De beroepsaansprakelijkheidsverzekering van ACL Verzekeringen biedt
een uitgebreide en op maat gemaakte dekking voor aanspraken tot
vergoeding van financiële schade (zuivere vermogensschade) door een
beroepsfout. Deze verzekering is een aanvulling op de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, die opkomt voor de materiele schade en de
letselschade.
Wij weten uit jarenlange ervaring dat de kans op schade altijd op de loer
ligt en de financiële gevolgen enorm kunnen zijn.

Wij zijn sterk binnen de volgende doelgroepen:
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• Door een verkeerde berekening van het
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Speerpunten van ACL Verzekeringen zijn:
• Vaste aanspreekpunten met veel vakkennis
• Snelheid en uitstekende primaire processen van administratie en
schadeafhandeling
• Concurrerende premies
• Maatwerkoplossingen
• Solide risicodrager Lloyd’s
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