
 

Despre asigurari in contextul Covid-19  

Raspandirea Coronavirusului reprezinta o criza globala si o incetinire sau chiar blocare in multe domenii 

de activitate. Asiguratorii si brokerii stiu ca este un moment foarte dificil pentru asigurati, atat persoane 

fizice, cat si juridice,  pentru ca oamenii incearca sa ia deciziile corecte pentru propria sanatate, pentru 

familia si business-ul lor. Este de asemenea, un moment in care oamenii incearca sa inteleaga acoperirile 

asigurarii.  

Asiguratorii si brokerii isi sustin clientii si ii consiliaza in mod constant, prioritatea lor fiind sa se asigure ca 

acestia pot continua sa plateasca creantele lor in acest mediu provocator si utilizeaza tot ce au la dispozitie 

pentru a-si mentine operatiunile cat mai pe deplin posibil si pentru a oferi informatii clare si actualizate 

clientilor.  

Asa ca daca nu sunteti siguri ce va acopera polita de asigurare, consultanti brokerul dvs de 

asigurare. 

Am realizat un mic ghid pentru unele dintre cele mai frecvente intrebari :   

1. Asigurarea de Cladire si bunuri pentru persoane juridice si  

Intreruperea afacerii ( Business Interruption )  
 

Stim ca este un moment dificil pentru multe companii. Cu toate acestea, politele standard de asigurare 

pentru Cladiri si alte bunuri, nu sunt concepute petnru a acoperi evenimentele globale neprevazute cu 

implicatii financiare masive ca acesta, deoarece acest lucru le-ar face mult mai costisitoare. In schimb, 

acestea acopera o gama larga de riscuri : de la incendiu, inundatii, pierderi cauzate de furt, fenomene 

naturale pana la necesitatea unui alt spatiu de desfasurare a activitatii ( de exemplu in urma unui 

incendiu sau a unei inundatii grave ).   

Un broker te va consilia si te va ajuta sa creezi un program de asigurare adecvat nevoilor tale.  

Ce este asigurarea de intrerupere a afacerii ?  

Riscul asigurat îl reprezintă pierderea profitului rezultând din diminuarea cifrei de afaceri pe durata 

întreruperii activităţii, ca urmare a producerii unui risc/eveniment acoperit de poliţa de asigurare de 

bază. 

Sunt despăgubite pierderile menţionate expres, datorate întreruperii activităţii, în cazul în care 

Asiguratul este incapabil, total sau parţial, să-şi desfăşoare activitatea pentru un timp, ca urmare a 

pierderii sau distrugerii mijloacelor fixe sau circulante (clădiri, maşini, utilaje, instalaţii, echipamente, 

materii prime etc.) folosite de Asigurat în activitate. Pagubele la bunurile respective trebuie să fie 

produse de un risc asigurat prin poliţa de bază şi să se fi produs la adresa asigurată. 

Practic, acest tip de asigurare acopera profitul pierdut si costurile fixe – ce continua sa 

existe, cu scopul de a mentine compania asigurata intr-o stare similara celei in care dauna 

materiala nu ar fi avut loc.  

Acopera intreruperea activitatii pentru Covid-19 ?  

Intreruperea afacerii este conceputa pentru riscuri standard, si este putin probabil sa se ofere 

acoperire pentru efectele pandemice globale precum Covid-19. Chiar daca aceasta include 

inchiderea fortata de catre autoritati, o acoperire de refuz al accesului la locatie este rara si aceasta 

nu este in general acoperita. 

 



 

2. Asigurarile de calatorie in strainatate si asigurarile storno 

 

Contractele de asigurare de calatorie emise, acopera eventuale cheltuieli medicale cauzate direct sau 

indirect de o boala infectioasa ( inclusive Covid-19) pana la momentul in care aceasta este declarata 

pandemie sau epidemie de catre autoritatile abilitate. 

Avand in vedere ca Organizatia Mondiala a Sanatatii ( OMS ) a declarant COVID-19 risc pandemic in 

11 martie 2020, sunt asiguratori care nu acopera eventuale imbolnaviri dupa aceasta data.  

Acest risc de pandemie este exclus prin conditiile generale de asigurare.  

Cu toate acestea, pentru ca discutam de importanta unitatii si sprijinirea asiguratilor, sunt Asiguratori 

care acopera specific o serie de evenimente cum ar fi ,,asistenta medicala de urgenta si repatrierea’’ 

pentru evenimentele cauzate de diagnosticarea cu COVID-19 in limita a sumei asigurate de pe 

polita, in tarile fara alerta de calatorie sau in zona Galbena si pana in limita a 500 EUR, pt tarile 

incluse in zona Rosie. 

In ceea ce priveste asigurarea de anulare a calatoriei ( Storno ), nu sunt acoperite 
cazurile de izolare sau carantina. 
 Totusi sunt asiguratori care acopera eventuale evenimente pentru situatiile de imbolnavire sau deces 
ca urmare a diagnosticarii cu COVID-19.  
 

Daca ma aflu intr-o zona si sfatul guvernului este sa ma intorc acasa, asiguratorul meu 

de calatorie va acoperi costurile suplimentare pe care le suport pentru a reveni in tara ? 

Politele de asigurare pot acoperi anumite intreruperi sau extinderi ale calatoriei, in limita unei sume 

asigurate, dar cel mai sigur este sa va consultant cu broker-ul dvs de asigurare. 

3. Asigurarea de credit comercial 

 
Asigurarea creditului comercial ofera acoperire companiilor in cazul in care clientii care 

datoreaza bani pentru produse sau servicii nu isi platesc datoriile sau le platesc mai tarziu decat le 
impugn conditiile de plata. Acest lucru ar putea rezulta si din faptul ca unele companii nu pot plati 
pentru bunurile si serviciile furnizate ca urmare a Coronavirusului. 
Exista o acoperire impotriva furnizorilor in insolventa ? 

Asiguratorii de credit comercial nu ofera acoperire pentru pierderea volumului productiei sau 
insolvabilitatea unui furnizor, doar neplata unui client pentru bunurile achizitionate. 
In principal, asigurarea acopera potentialul esec al unui client de a plati bunurile si serviciile prestate 
in caz de insolventa sau in cazul intarzierii.  
 
Nu este acopera o eventuala intarziere la plati in lantul de aprovizionare. 

4. Asigurarea de viata 

Sunt acoperit pentru riscul de spitalizare / deces in urma unui diagnostic Covid-19 ?  
Este foarte important contractul de asigurare incheiat, intrucat unele societati care prevad excluderea 
de epidemie/pandemie, iar unele care nu il prevad. Asa ca acordati atentie contractului dvs si 
consultati-va cu broker-ul de asigurare/ asiguratorul pentru clarificari. 

 
Totodata, pentru contractele cu clauza suplimentara de incapacitate temporara de munca din orice 
cauza, nu vor fi desagubite cazurile de izolare sau carantina. 



Daca ai alte intrebari si vrei sa ai acces la solutii de asigurare care sa te protejeze pe tine sau/si afacerea 

ta, nu ezita sa ne contactezi. 

E-mail : marius.murg@safetybroker.ro 

Telefon : 0722.583.469 

 

#safety1st 

 

5. Asigurarea Best Doctors ( afectiuni grave ) 

 
Cum influenteaza declararea COVID-19 ca risc pandemic acoperirea clauzei Best Doctors? 
Declararea COVID-19 ca risc pandemic de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) in data de 
11 martie 2020 nu afecteaza in niciun mod acoperirea clauzei de boli grave Best Doctors. Acoperirile 
raman valabile asa cum sunt mentionate in conditiile de asigurare.  
 
Raspandirea rapida la nivel international a noului coronavirus poate insa sa genereze dificultati in 
accesarea serviciilor medicale in unele tari. Dificultatile sunt determinate de factori externi, precum 
anularea unor zborurilor aeriene, restrictii impuse de autoritati (ex. inchiderea frontierelor, spitalelor, 
etc.). 

6. Asigurarea de sanatate  

Sunt acoperit pentru riscul de spitalizare in urma unui diagnostic Covid-19 ?  
 
Aceste cazuri sunt considerate exceptionale, si sunt unii asiguratori care acorda indemnizatie pentru 
perioada de spitalizare din regimul public cauzat de infectie cu Covid-19. 
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