ÎN CONTEXTUL PANDEMIEI, APROAPE 61%
DINTRE COMPANIILE PRIVATE MICI ȘI MIJLOCII
ȘI-AU REDUS ACTIVITATEA . MEDIUL DE AFACERI A
RESIMȚIT PUTERNIC EFECTELE GENERATE ÎN
ECONOMIE DE PANDEMIA DE COVID-19*.
Situațiile neprevăzute pot afecta chiar și cele mai de succes business-uri. Însă,
în fața riscurilor, există soluția unui plan de asigurări adaptat la speciﬁcul
companiei și la vulnerabilitățile acesteia.
Indiferent de tipul de activitate desfășurat, există anumite soluții de asigurări
pe care orice antreprenor ar trebui să le ia în considerare.

* Potrivit informațiilor din „Carta Albă a IMM-urilor din România 2020“, a Consiliului
Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR).
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CUM VĂ POATE AJUTA O
ASIGURARE PENTRU
BUNURI ȘI PROPRIETĂȚI?
EXISTĂ POLIȚE DE ASIGURARE PENTRU
PROTEJAREA CLĂDIRILOR CU DESTINAȚIA DE
SEDIU ADMINISTRATIV, PRODUCȚIE,
DEPOZITARE SAU ALT TIP DE ACTIVITATE.
În plus, se pot prelua în asigurare inclusiv conținutul
clădirilor: utilaje, mașini, echipamente (inclusiv diverse
instalații de prevenire și alarmare), mobilier, dulapuri,
aparatură electronică, electrotehnică și electrocasnică,
utilaje de ridicare și instalații diferite de cele cuprinse
în capitolul clădirii, rezervoare și silozuri, mijloace de
cântărire, stocuri (incluzând materii prime, materiale,
produse semifabricate și ﬁnite), bunuri în curs de
fabricație, în depozit sau stocuri de rezervă, materiale
de consum, ambalaje, suporturi etc.

Riscurile de bază care se pot prelua pe o poliță de
bunuri sunt incendiu, trăsnet, explozie, căderea
aparatelor de zbor, cutremur, inundație, furtună,
alunecare și / sau prăbușire teren, greutatea zăpezii.
Bineînțeles, se pot adăuga și alte riscuri, cum ar ﬁ:
avarii ale instalațiilor de apă, canalizare sau încălzire
centrală, inundație, furt, lovirea de către vehicule,
undă sonică, riscuri politice, vandalism, căderi de
corpuri, fenomene electrice la utilaje / echipamente,
spargerea accidentală a bunurilor casabile etc.
(!) Nu se pot asigura în baza acestei polițe bunuri de
tipul avioanelor, ambarcațiunilor, autovehicule care
necesită înmatricularea, recolte, plantații, animale
etc. – pentru acestea existând alte polițe special
dezvoltate.

ESTE IMPORTANT DE ȘTIUT CĂ SE POT ACOPERI ȘI ALTE CATEGORII DE RISCURI PRIN
ATAȘAREA UNOR CLAUZE SUPLIMENTARE, CUM AR FI:
asigurarea de răspundere civilă față de terti, răspunderea față de proprietar, inclusiv față de angajații proprii,
asigurarea de pierderi ﬁnanciare ca urmare a întreruperii activității (clauza de Business Interruption - BI) etc.
Clauza de BI oferă garanția recuperării pierderii de proﬁt contabil, a costurilor suplimentare de lucru pentru
restabilirea activității după eveniment (de exemplu costuri ce țin de închirierea temporară a unei locații,
echipamente/utilaje, suplimentare număr personal etc.) sau cheltuielilor de expertiză a daunei.

CE ESTE ASIGURAREA DE
RĂSPUNDERE CIVILĂ?
Asigurarea de răspundere civilă oferă protecție financiară în cazul evenimentelor
neprevăzute și acoperă prejudiciile provocate terțelor persoane, inclusiv de către angajații
companiei, prin fapte săvârșite accidental în desfășurarea activității. Aici vorbim despre
pagube materiale, vătămări corporale sau deces, putând include și acoperirea
cheltuielilor de judecată în cazul unui eventual proces.

ACOPERIREA PREJUDICIILOR SUFERITE
DE ANGAJAȚI:

ASIGURAREA DE RĂSPUNDERE
PROFESIONALĂ:

Având în vedere că angajații oricărei companii
sunt cea mai importantă resursă pentru atingerea
succesului, este important să te asiguri că ești
protejat printr-o poliță de asigurare de
răspundere civilă a angajatorului pentru
prejudiciile suferite de angajați. Aceasta acoperă
sumele compensatorii pe care ai ﬁ obligat să le
plătești angajaților pentru prejudiciile suferite ca
urmare a unor vătămări corporale sau pagube
materiale în timpul procesului de muncă sau în
îndeplinirea atribuțiilor de serviciu.

În general, în toate domeniile există riscul de
neîndeplinire a obligațiilor profesionale, din cauza
unor erori, omisiuni, neglijențe, dar care poate
avea drept urmare prejudicierea clienților.
Asigurarea de răspundere profesională este
obligatorie prin lege pentru anumite categorii de
profesioniști (avocați, notari, practicieni în
insolvență, medici, contabili etc.), din această
categorie făcând parte și asigurarea de
răspundere civilă a administratorilor și directorilor
executivi (D&O). Aceasta acoperă prejudiciile
produse societății, cât și daunele cauzate terților
în urma faptelor comise din neglijență, eroare,
omisiune în exercitarea calității de conducere a
asiguratului.

CE ESTE ASIGURAREA PENTRU
RISCURI CIBERNETICE?

CA URMARE A PANDEMIEI, PROCESUL DE DIGITALIZARE A FOST ACCELERAT OFERIND
MULTE BENEFICII ȘI NOI OPORTUNITĂȚI COMPANIILOR - DAR, TOTODATĂ, ȘI NOI
EXPUNERI LA RISCURI MAI COMPLEXE, CUM AR FI ATACURILE CIBERNETICE.
Cu toate că în România acesta este un segment în curs de dezvoltare, există deja soluții de asigurare care să
răspundă amenințărilor cibernetice care pot afecta la un moment dat activitatea companiei. Acest tip de
poliță este o soluție mai ales pentru companiile care gestionează mari cantități de date – furnizori de utilități,
magazine online, companii de servicii ﬁnanciare, furnizori de servicii medicale, companii IT etc.

ȘTIAȚI CĂ?
Incendiul, riscul care se aﬂă în topul primelor
5 care au generat cele mai mari daune
achitate, a provocat daune de peste 90
milioane de lei în 2020?

Cea mai mare daună achitată ca urmare a
producerii unui incendiu a fost de aproximativ
22 milioane de lei în 2020?

Riscul de explozie a provocat cea mai mare
daună achitată pe o poliță de tip property în
anul 2020?

Cea mai mare daună achitată pe o poliță de
răspundere civilă legală a fost de 10 milioane
lei, iar pentru una de răspundere profesională,
valoarea a fost de aproximativ 4 milioane lei conform datelor centralizate de UNSAR
pentru perioada 2018-2019?

