Company Overview

CNA Hardy is een toonaangevende en internationale
schadeverzekeraar van bedrijfsrisico’s en tevens actief
op Lloyd’s.
Wij zijn onderdeel van CNA Financial Corp., één van de grootste Amerikaanse zakelijke schadeverzekeraars.
Opgericht in 1897 met ongeveer 7.000 collega´s bedienen wij bedrijven en professionals in de USA,
Canada, Europa en Azië. Ons hoofdkantoor in Europa is gevestigd in Londen. Onze klanten in België,
Nederland en Luxemburg worden bediend door onze specialisten in Amsterdam en Brussel.

Waarom CNA Hardy?
Voor ons komt de klant altijd op de eerste plaats.
Uw keuze voor onze propositie vormt onze belofte aan onze klanten. Wij bieden meer dan alleen een
polis en leveren specialistische verzekeringsoplossingen en garanderen een excellente klantenservice.
De wijze waarop we deze belofte nakomen, onderscheidt ons van de concurrentie.
De redenen om voor ons te kiezen:
• People: Wij beseffen dat onze mensen deze belofte aan onze klanten in de praktijk moeten
brengen. Wij streven naar een uitstekende werkomgeving waarin wij de meest getalenteerde
mensen kunnen aantrekken en behouden, en waarbij zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.
• Product and service: Wij leveren maatwerk en ontwikkelen innovatieve oplossingen voor
specifieke branches en producten. Zekerheid bieden wij onze klanten door onderscheidende
proposities en uitstekende service. Onze uitgebreide internationale ervaring en productaanbod
wordt ondersteund door pro-actieve en deskundige claimafhandeling en risicobeheersing.
• Partnership: Wij geloven in het opbouwen van duurzame relaties en steken onze energie in de
samenwerking met klanten en makelaars die waarde hechten aan onze aanpak en hetzelfde nastreven.
• Proven track record: Onze financiële draagkracht en stabiliteit vormt de basis van onze
overeenkomst met onze klanten. Wij ontvangen stabiele hoge ratings van A.M. Best en
Standard and Poor’s, wat garandeert dat wij onze belofte nakomen als uw ergste scenario ooit
werkelijkheid mocht worden.
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Ons productaanbod
Wij bieden een zeer gespecialiseerd en uitgebreid portfolio met innovatieve, toonaangevende
producten. Dekking is mogelijk voor bedrijven in alle soorten en maten, of ze nu nationaal,
internationaal of wereldwijd actief zijn.
Meer dan 30 sectoren,
onderverdeeld in 4
categorieën:

Dit wordt aangevuld door onze specialisaties –
Wij ontwikkelen verzekeringsoplossingen op maat die
voldoen aan de behoeften van de diverse branches:

Property

Casualty

Construction

Energy

Financial
Institutions

Healthcare

Marine

Specialty

Manufacturing

Professional
Services

Technology
& Cyber

Transport
& Logistics

Als het aankomt op het verzekeren van bedrijfsrisico’s…
We can show you more.®
• Meer financiële draagkracht: Wij zijn klein • Meer flexibiliteit: Ons flexibele acceptatieproces
maakt dat wij ook voor complexe en niet
genoeg om alert en adequaat te handelen
alledaagse risico’s verzekeringsoplossingen op
en groot genoeg om financiële zekerheid
maat kunnen bieden
te bieden. De sterke financiële ratings van
CNA en Lloyd’s tonen dit
• Meer innovatie: Wij dagen de status-quo uit
zodat wij onze klanten kunnen voorzien van
• Meer focus op een wereldwijd bereik: Wij
innovatieve verzekeringsoplossingen en een
doen zaken in ruim 200 landen en hebben
nóg betere dienstverlening
over meer dan 75 vestigingen
• Meer expertise: Wij zijn vertegenwoordigd • Meer inzicht in de wensen van onze klanten:
Wij hebben grondige kennis van de sector en
op 3 continenten en werken continu aan
zijn producten of dienstverlening. Excellente
toonaangevende producten en diensten die
claimafhandeling en risicobeheersing
aansluiten op de behoeften van de klant

cnahardy.nl

CNA Netherlands handelt als filiaal gevestigd te Polarisavenue 140, 2132 JX Hoofddorp, The Netherlands (KvK nummer 33284123) van CNA
Insurance Company Limited (handelsregistratienummer 950) dat gemachtigd is door de autoriteit voor prudentiële regelgeving en de autoriteit voor
financieel gedrag en de “Prudential Regulation Authority” (handelsreferentienummer 202777) in het Verenigd Koninkrijk. CNA Insurance Company
Limited is geregistreerd in Engeland, met maatschappelijke zetel te 20 Fenchurch Street, London, EC3M 3BY. ‘CNAHardy’ is een handelsnaam van
CNA Insurance Company Limited en/of Hardy Bermuda (met inbegrip van Hardy (Underwriting Agencies) Limited en Hardy Underwriting Asia PTE).
Btw-nummer in Nederland 8140.25.822.B.01.
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