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Incendiu:  
74 milioane 

lei

Evenimente 
atmosferice:  
11 milioane lei

Avarii 
accidentale:  
9 milioane lei

Furt:  
5 milioane lei

 

Explozii:  
2 milioane lei

CIFRELE 
VORBESC
Top 50 cele mai mari 
despăgubiri acordate 
în 2021 de către 
membrii UNSAR în 
baza asigurărilor de 
bunuri și proprietăți 
destinate companiilor 
= 108 milioane lei

www.asiguropedia.ro

BUSINESS  
SOSSOS

Riscul face parte din ADN-ul 
antreprenorilor. Dar în business 
există riscuri care pot fi asumate  
și riscuri ce pot fi transferate.  
Adică asigurate.
Incendiile, fenomenele 
atmosferice, avariile 
accidentale la 
echipamente/utilaje, furt, 
explozii, pierderile financiare 
cauzate de situații speciale, 
prejudiciile suferite de către 
angajați, riscurile cibernetice etc. 
pot provoca daune de amploare 
oricărui business.

Asigurarea este pentru business-ul tău o plasă de siguranță, protejându-l, 
conferindu-i stabilitate și lăsându-ți timp să te concentrezi pe dezvoltare.

Pentru că dezvoltarea este rațiunea de a fi a oricărui antreprenor!

Primele 5 riscuri în funcție de daunele 
achitate pe polițele de tip property au 

cumulat valori de peste 101 milioane lei, 
după cum urmează:



Riscurile de bază pentru care se poate face această asigurare 
sunt: incendiu, trăsnet, explozie, căderea aparatelor de zbor, 
cutremur, inundație, furtună, alunecare și/sau prăbușire teren, 
greutatea zăpezii. Adițional: avarii ale instalațiilor de apă, 
canalizare sau încălzire centrală, inundație, furt, lovirea de 
către vehicule. De asemenea, se pot atașa diverse clauze care 
extind acoperirea privind răspunderea față de terțe persoane, 
dar și asigurarea de pierderi financiare ca urmare a întreruperii 
activității (clauza Business Interruption).

CAPITOLUL 1:CAPITOLUL 1:  
ÎNCEPUTULÎNCEPUTUL
Ești antreprenor  
la început de drum. 

Început poate să însemne 
și construcția 
unui sediu, a unei 
hale sau a unui depozit. 
Finalizarea construcției în 
cele mai bune condiții și în 
termenele asumate poate 
depinde de mulți factori, 
uneori perturbatori.

Constructorul care se ocupă de proiectul tău ar trebui să se protejeze 
împotriva unor eventuale daune, prin asigurarea lucrărilor de 
construcții-montaj. Polița acoperă posibilele daune care au legătură cu 
montajul – construcția, indiferent că vorbim despre pagube materiale sau 
chiar vătămări corporale, accidente etc. suferite de cei prezenți pe șantier.

Clădirea a fost finalizată și are toate autorizațiile de funcționare. Cel mai înțelept 
lucru ar fi să-ți asiguri proprietatea prin asigurarea pentru bunuri și proprietăți. 
Adițional, se poate prelua în asigurare inclusiv conținutul clădirilor: utilaje, 
mașini, echipamente (inclusiv diverse instalații de prevenire și alarmare), mobilier, 
aparatură electronică etc.
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Viața unui antreprenor este un drum complex, marcat  
de mai multe capitole. Să le parcurgem împreună!
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69% din valoarea celor mai mari 50 de despăgubiri 
plătite de către asiguratori, în baza polițelor de tip 
property, a fost pentru acoperirea daunelor provocate 
de incendii, conform unei analize realizate de UNSAR.



CAPITOLUL 2: CAPITOLUL 2: DEZVOLTAREA AFACERII VINE DEZVOLTAREA AFACERII VINE 
LA PACHET CU MULTE RISCURI LA PACHET CU MULTE RISCURI 
În derularea activității tale, se poate întâmpla  
să provoci prejudicii terțelor persoane,  
inclusiv prin intermediul angajaților tăi,  
prin fapte săvârșite accidental. Pentru a-ți proteja 
afacerea în această situație, e foarte 
important să închei o asigurare de 
răspundere civilă. Aceasta este de 
mai multe tipuri:

asigurare de răspundere 
civilă legală – oferă 
protecție financiară în 
cazul evenimentelor 
neprevăzute și acoperă 
prejudiciile provocate 
terțelor persoane, inclusiv de 
către angajații companiei, 
în desfășurarea activității

asigurare de răspundere 
civilă a angajatorului - 
pentru prejudiciile suferite 
de angajați (vătămări 
corporale sau pagube 
materiale suferite în timpul 
muncii) din vina angajatorului

asigurare de răspundere civilă profesională – pentru activități profesionale 
ce pot produce daune unor terțe persoane sau prejudicii financiare 
din cauza unor erori (răspunderea civilă profesională a specialiștilor din 
domeniul IT&C, a arhitecților și inginerilor constructori din proiectare, experți 
contabili, auditori, consultanți financiari, recuperatori creanțe, avocați, notari, 
personal medical etc.)

asigurare de răspundere civilă managerială – obligatorie prin lege în cazul 
societăților pe acțiuni. Aceasta oferă protecție managerilor pentru daunele 
cauzate în urma faptelor comise din neglijență, în exercitarea calității de 
conducere. Totodată, oferă protecție companiei pentru situațiile în care aceasta 
a acordat o despăgubire ca urmare a unor revendicări împotriva managerilor

alte tipuri de răspundere specifice domeniului de activitate desfășurat (de 
exemplu – răspunderea producătorului care acoperă prejudicii produse terților 
în legătură cu produsele rezultate din procesul de producție sau distribuție)
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În acest context economic, sănătatea companiei 
tale poate avea de suferit din cauza partenerilor 
de business. Asigurarea de credit comercial este 

un instrument de protecție împotriva acestor tipuri de riscuri 
financiare. 

Această asigurare te protejează împotriva riscului de 
neîncasare a facturilor de la companiile partenere de 
business, indiferent dacă acestea intră sau nu în insolvență. 
Astfel, compania ta va fi protejată împotriva unor pierderi 
financiare cauzate de anumite situații externe, cum ar fi: 
insolvabilitate, incapacitate de plată repetată sau chiar un 
eveniment politic.

CAPITOLUL 3:CAPITOLUL 3: CUM GESTIONĂM  CUM GESTIONĂM 
RELAȚIA CU PARTENERII DE BUSINESSRELAȚIA CU PARTENERII DE BUSINESS
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Odată cu izbucnirea 
pandemiei, ponderea 
companiilor afectate 
de riscurile legate de 
întârzierea plăților 
a crescut la 65% de 
la 47%, înainte de 
izbucnirea pandemiei.

În 2021, s-au deschis 
6.113 proceduri noi de 
insolvență, în creștere 
cu 10% față de 2020.

În 2021, aproape 
118.000 de companii 
și-au încetat 
activitatea, în creștere 
cu 26% față de 2020.

*Conform unor studii de specialitate. 



La nivel global, primele 3 cele mai 
importante riscuri pentru un 
business în 2022 vor fi atacurile 
cibernetice, întreruperea 
activității și dezastrele naturale.  
*Conform unui studiu de specialitate.

49% dintre români consideră că 
pot fi ținta unui atac cibernetic, 
iar 30% dintre respondenți ar fi 
dispuși să-și încheie o poliță de 
asigurare și împotriva riscurilor 
cibernetice  
*Studiu sociologic realizat de UNSAR împreună cu IRES.

Planul Business SOS, promovat de UNSAR, 
este suportul de care ai nevoie pentru a 
găsi toate informațiile relevante despre 

asigurările de bunuri, răspunderi civile, asigurări 
pentru riscuri financiare și, nu în ultimul rând, 
asigurările împotriva riscurilor cibernetice.

CAPITOLUL 4:CAPITOLUL 4:  
DIGITALIZAREA - DIGITALIZAREA - 
OPORTUNITATE OPORTUNITATE 
SAU RISC?SAU RISC?

CAPITOLUL 5: CAPITOLUL 5: ASIGURAREA - ASIGURAREA - 
UN PARTENER DE ÎNCREDERE UN PARTENER DE ÎNCREDERE 
ÎN CĂLĂTORIA TA ANTREPRENORIALĂÎN CĂLĂTORIA TA ANTREPRENORIALĂ

Procesul de digitalizare 
a fost puternic 
accelerat ca urmare 
a pandemiei, oferind 

multe beneficii, dar și noi 
riscuri: expunerea la atacuri 
cibernetice. Stocarea datelor, comunicarea 
cu partenerii de afaceri, oferirea consultanței 
către clienți, procesul de vânzare, toate sunt 
procese în mare parte digitalizate. 

Asigurarea pentru riscuri cibernetice 
este o soluție de asigurare care se 
adresează segmentelor de business care 
gestionează diverse tipuri de date sau 

care utilizează tehnologie informatică (calculatoare, 
servere, conexiune la internet) – furnizori de utilități, 
magazine online, companii de sevicii financiare, 
furnizori de servicii medicale, companii IT etc.
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Pentru mai multe detalii intră pe www.asiguropedia.roasiguropedia.ro
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