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M&A Transactieverzekeringen

Hoe lang duurt de risico-acceptatie  
(underwriting process)?
 • Idealiter zeven werkdagen – met spoed kan dit sneller

 • De polis wordt normaliter in parallel met de 
koopovereenkomst uitonderhandeld en afgesloten op 
moment van ondertekening van die overeenkomst

Wat wordt gedekt?*
 • Verliezen als gevolg van schending van de garanties of 

vrijwaringen van de verkoper (in geval van een koperspolis)

 • Dekking in het geval dat de koper de verkoper aanklaagt als 
gevolg van een schending van de garanties of vrijwaringen  
(in geval van een verkoperspolis)

Wat is uitgesloten?*
 • Bekende feiten of omstandigheden geïdentificeerd door 

de koper tijdens het due diligence onderzoek of anderszins 
bekendgemaakt door de verkoper

 • Toekomstige (forward looking) garanties, zoals dat de 
doelvennootschap bepaalde winsten behaalt na afronding  
van de transactie

 • Boetes welke wettelijk niet verzekerbaar zijn, (koop)
prijsaanpassingen (zoals leakage), etc.

Waarom Liberty Global Transaction Solutions (GTS)?
Liberty GTS is marktleider in M&A transactieverzekeringen. Liberty GTS heeft 
kantoren in zestien landen in EMEA, (Noord en Zuid) Amerika en APAC. In de 
Londense markt heeft Liberty GTS voorts het grootste team van verzekeraars dat 
gespecialiseerd is in W&I en fiscale verzekeringen. Het Liberty GTS team verzekert 
meer dan 1500 transacties per jaar; elk team lid heeft verder gemiddeld meer dan 
acht jaar directe M&A ervaring in verschillende industriële sectoren.

Ons Benelux team levert toonaangevende W&I-oplossingen en uitzonderlijke 
serviceniveaus voor transacties in de regio. Wij hebben tot EUR 170 miljoen per deal 
capaciteit waardoor wij het volledige spectrum van deal(grootte)s kunnen verzekeren.

Wat zijn M&A transactieverzekeringen/ 
W&I (Warranty & Indemnity) verzekeringen?
 • Een steeds waardevoller middel om M&A transacties te 

faciliteren

 • Een specialistisch verzekeringsgebied dat producten en 
oplossingen omvat zoals Warranty & Indemnity verzekeringen, 
verzekeringen ten aanzien van fiscale vrijwaringen en 
verzekeringen voor specifiek geïdentificeerde risico’s

 • Een M&A transactieverzekering biedt bescherming tegen 
een (bepaalde) aansprakelijkheid als gevolg van garanties en 
vrijwaringen (warranties and indemnities) die zijn afgegeven 
in de context van een koopovereenkomst. De polis kan 
worden afgesloten door zowel de verkoper als de koper

Waarom sluit je een M&A transactieverzekering af?
 • Clean exit voor de verkoper

 • Verlengt de looptijd van en/of maximale aansprakelijkheid 
onder de garanties

 • Snellere afwikkeling en uitbetaling van claims (aan de 
koperszijde zonder tussenkomst van de rechter)

 • Beschermt tegen een kredietrisico van de verkoper

 • Bescherming van de relatie met de verkoper/onwil om  
de verkoper aan te klagen
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