
RISK MANAGEMENT 
CHECKLIST PENTRU 
COMPANII 

ASIGURAREA RESURSELOR NECESARE 
DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚII UNUI BUSINESS:

□ bunuri și proprietăți;
□ avarii accidentale ale mașinilor și  
 utilajelor;
□ echipamente electronice, date și  
 suporturi de date, precum și   
 costurile suplimentare cu   
 recuperarea datelor;
□ pierderi financiare generate de   
 întreruperea activității ca urmare  
 a unui risc acoperit în polița   
 de asigurare de bunuri;

ASIGURAREA PREJUDICIILOR PROVOCATE 
TERȚILOR (PARTENERILOR DE BUSINESS) 
SĂVÂRȘITE ÎN MOD INVOLUNTAR:

□ răspunderea civilă legală;
□ răspunderea civilă a chiriașului față de 
 proprietar;
□ răspunderea civilă a proprietarului față  
 de chiriaș;
□ răspunderea civilă a angajatorului față  
 de proprii angajați;
□ răspunderea producătorului;
□ răspunderea prestatorului de servicii; 
□ răspundere civilă profesională, inclusiv  
 pentru persoanele fizice care au   
 funcții de conducere;

ASIGURAREA SPRIJINULUI FINANCIAR 
NECESAR DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚII 
UNUI BUSINESS:

□ Credit comercial – asigurarea  
 creanțelor scadente la termen, cu  
 scopul protejării nivelului de  
 cashflow necesar continuității  
 business-ului;
□ Restaurarea datelor și a softului  
 afectat de atacuri cibernetice;
□ Pierderi din întreruperea activității ca  
 urmare a unui rezultat direct  
 dintr-un atac cibernetic;
□ Costuri asociate cu eventuale daune  
 reputaționale, cum ar fi cheltuielile  
 ce țin de comunicarea cu 

√

Pentru situațiile neprevăzute, care pot afecta 
business-ul tău, există o soluție – un plan de 
asigurări adaptat la specificul și 
vulnerabilitățile companiei. Indiferent de tipul 
de activitate desfășurat, există anumite 
asigurări pe care orice antreprenor ar trebui să 
le ia în considerare. 

Alege soluția care ți se potrivește!
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Un demers inițiat de:

                                                 mass-media 
în situația de criză pentru a minimiza  
efectele negative ca urmare a unui  
atac cibernetic.
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