Corporate OBM Assuradeuren | Intermediairs welkom

KOM
MAAR
OP.
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KOM MAAR OP.
Uw relaties vertrouwen op uw advies. Op de verzekeringen die zij via u afsluiten. Als intermediair
speelt u een belangrijke rol bij het beperken van hun risico’s. En die zijn groot, vooral in de
bouw. Daar wilt u ook zelf geen risico lopen. Dit maakt uw positie in deze complexe branche
met grote spelers en kleine lettertjes allesbehalve vrijblijvend.

WIJ WETEN ER ALLES VAN.

Wij weten dat kennis het verschil maakt. Daarom is er

maken van de heersende orde van verzekeraars en

OBM. Voor u en uw relaties in de bouw. Als specialist

makelaars. Dus kom maar op met die bouwrisico’s.

combineren wij een diepgaand begrip van hun branche

Branchespecialist OBM staat voor u klaar. Met rele

met expertkennis op het gebied van verzekeringen. Wij

vante producten voor uw relaties. Met kennis die uw

ontwikkelen producten die u niet langer afhankelijk

positie als intermediair versterkt.
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WE WETEN
DE WEG.
DE RISICO’S ZIJN ENORM

Zowel tijdens als na een project kan er van alles

Met tienduizenden banen en een volume
van miljarden euro’s is de Nederlandse
bouwsector van grote betekenis voor
onze economie. Kleine en grote partijen

misgaan, met letsel- en materiële schade als gevolg.
Voor bouwondernemers is het dan ook niet de vraag
of ze zich hiervoor moeten verzekeren, maar hoe. Dit
probleem komt u vast bekend voor. OBM komt met de
oplossing.

- van zzp’er tot multinational - zijn actief
op uiteenlopende projecten in de woning-,

Als branchespecialist kennen wij de belangen en de

utiliteits-, grond- weg- en waterbouw.

risico’s in de bouw door en door. Wij weten aan welke

Daar hebben zij te maken met uiteenlopende,
vaak moeilijk te verzekeren risico’s.

voorwaarden een goede polis moet voldoen. OBM
heeft niet alleen de kennis in huis om zelf producten
te ontwikkelen, maar weet ook de weg in de wereld van
risicodragers. Met unieke verzekeringen als resultaat.
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OP OBM KUNT U BOUWEN.
Wij zijn er voor u. Daarom denken wij liever in oplossingen dan in claims. Dat doen we met
producten die uw relaties helpen hun risico’s in de bouw te beperken, managen en verzekeren.
Op basis van een zo goed mogelijke match tussen bedrijfsactiviteiten en polisvoorwaarden.

WIJ WETEN WAT ER SPEELT.
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Zelf staan we regelmatig op de bouwplaats, met de

markt- en productinformatie voor u klaar. Als u niet

voeten in de klei. Om vanuit de praktijk producten

precies weet wat een CAR-verzekering inhoudt of wat

te ontwikkelen die er werkelijk toe doen. OBM vindt

een asbestverwijderaar doet, leggen wij dat u met

het belangrijk dat u deze boodschap goed kunt

plezier uit. Zo voorziet OBM intermediairs van kennis

overbrengen aan uw klanten en staat daarom met

die hen helpt om risico’s goed in te kunnen schatten.

DE
ECHTE
RELATIE.
Zuinig op zijn.
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ÉÉN KEER RADEN
WAAROM DE GROTE
JONGENS AFHAKEN.
De risico’s zijn te
complex voor hun
standaarden.

DAAROM
OBM.
• Kennis van de branche
• Inzicht in de risico’s
• Verstand van verzekeren
• Unieke producten
• Relevante dekkingen
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• Transparante afwikkeling

INTERMEDIAIRS
WELKOM.
WIJ WETEN ER ALLES VAN.
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OBM kent een lange geschiedenis die teruggaat tot

We maken ons bij OBM sterk voor de belangen van

de oprichting van de Onderlinge Brandwaarborg

intermediairs en verzekerden. Partijen als u, met

Maatschappij in 1874. Bijna anderhalve eeuw later staat

vera ntwoordelijkheid en afhankelijkheid. Het lijkt zo

de essentie van de oorspronkelijke ‘Onderlinge’ - het

eenvoudig. Risico’s verzekeren. Maar de werkelijkheid

belang van de klant - nog steeds voorop.

is complex, vol voetangels en klemm en. Met addertjes,
soms boven, soms onder het gras. De grote vraag,

Achter OBM staat een compact team van 20 mede-

waar alles om draait: wie is aansprakelijk? Gelukkig

werkers. Klein genoeg om dichtbij u te staan, groot

kan kennis het verschil maken. Wie begrijpt wat er

genoeg om maximale branche- en productkennis te

écht verzekerd moet worden staat sterk als de dekking

waarborgen. Wilt u daar alles van weten? Kom maar

op de proef wordt gesteld. Kennis is macht, en vroeg

op en ga het gesprek met OBM aan! Dat kan bij ons in

of laat komt die macht van pas. Wat nou complexe

Alkmaar, maar wij komen ook met plezier naar u toe.

risico’s? Kom maar op. OBM weet er alles van.

ONZE VISIE

Ondanks de zorg en aandacht welke aan de
samenstelling van deze brochure is besteed,
is het mogelijk dat de informatie onvolledig
of onjuist is. OBM Assuradeuren BV aanvaardt
geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele
onjuistheden en/ of onvolledigheden in de
inhoud van deze brochure.
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