De ce să alegi să-ți asiguri afacerea?
Atunci când te hotărăști să pornești într-o călătorie
antreprenorială, îți dorești să ajungi cât mai departe.
Dar, ca orice călătorie, nici aceasta nu este ferită de riscuri.
Incendiile, fenomenele atmosferice, avariile accidentale la echipamente/utilaje, furtul,
pierderile financiare cauzate de situații speciale, prejudiciile suferite de către angajați,
riscurile cibernetice sunt doar câteva din provocările la care afacerea ta poate fi expusă.

Te-ai gândit la o plasă de siguranță pentru business-ul tău?
În business există riscuri care pot fi asumate și riscuri ce pot fi transferate. Adică asigurate.
Există soluții la care poți apela pentru a-ți proteja afacerea. Una dintre acestea ar putea
consta într-un plan de asigurări adaptat specificului companiei tale.

Iată 5 motive pentru care merită să-ți asiguri afacerea:
Alegând un plan de asigurări adaptat business-ului tău, alegi să-ți protejezi
nu doar afacerea, ci și angajații.
Unele situații de criză îi pot afecta și pe colaboratorii afacerii tale. Accesând
un plan de asigurări oferi protecție sporită tuturor celor care depind de
business-ul tău, indiferent că vorbim de furnizori sau alți parteneri de afaceri.
Un plan adecvat de asigurări poate prelua posibilele riscuri financiare provocate
de situații neprevăzute, cu acoperirea atât a prejudiciilor provocate terțelor
persoane (inclusiv de către angajații companiei, prin fapte săvârșite accidental
în desfășurarea activității), cât și a cheltuielilor de judecată în cazul unui
eventual proces.
Neîncasarea facturilor de la companii partenere de business,
insolvabilitatea acestora, incapacitatea de plată repetată sau chiar un
eveniment politic sunt alte situații de criză în fața cărora asigurarea reprezintă
plasa ta de siguranță.
Digitalizarea, parte din viața noastră, vine cu oportunități, dar și riscuri
specifice, din ce în ce mai sofisticate. Din fericire, un plan de asigurări îți poate
proteja afacerea inclusiv împotriva riscurilor cibernetice.

ȘTIAI CĂ?
În anul 2021, asigurătorii Membri UNSAR au achitat pentru cele mai mari 50 de daune,
în baza asigurărilor de bunuri și proprietăți destinate companiilor, despăgubiri în
valoare de aproximativ 108 milioane lei. Între primele 5 riscuri care au afectat afacerile
din România s-au numărat incendiul (daune achitate de peste 74 milioane lei),
fenomenele atmosferice (peste 11 milioane lei), avariile accidentale (cca. 9 milioane lei),
furtul (peste 5 milioane lei) și explozia (peste 2 milioane lei).
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Este suportul de care ai nevoie pentru a găsi informatii
relevante despre asigurările de bunuri, răspunderi civile,
asigurări pentru riscuri financiare și, nu în ultimul rând,
asigurările împotriva riscurilor cibernetice.

Pentru mai multe detalii, intră pe www.asiguropedia.ro
asiguropedia.ro !

