




 Brokerul de asigurări este un consultant specializat în desfăşurarea activităţilor de management al 

riscului în beneficiul clienţilor săi 

 

 Pentru a-şi îndeplini cu succes rolul asumat, brokerul trebuie: 

 

   să fie familiarizat cu tehnicile de asigurare pentru toate categoriile de riscuri şi cu normele şi legislatia în vigoare;  

 

    să cunoască bine piaţa de asigurări,  produsele oferite - atât din punct de vedere al condiţiilor de asigurare cât şi al calităţii 

serviciilor - precum şi gradul de siguranţă financiară a diferiţilor asigurători, seriozitatea şi stabilitatea acestora fiind 

elemente esenţiale ale procesului de selecţie a ofertelor;  

 

   să menţină relaţii strânse cu societăţile de asigurare, pentru a satisface rapid şi eficient cerinţele clienţilor săi.  

 



 Activităţile desfăşurate de broker sunt integrate într-un proces unitar de management 

al riscului care implică mai multe etape:  

 

 Identificarea riscurilor; 

 Evaluarea riscurilor;  

 Controlul şi tratamentul riscurilor;  

 Monitorizarea rezultatelor;  

 Instruire.  

 



 

 Rolul Brokerului de asigurare - specializat în 

managementul riscului:  
 

1. Analizează riscurile unei firme;  

 

2. Formulează recomandări privind transferul acestora (cel mai 

adesea prin asigurări dar, de la caz la caz, poate propune şi 

soluţii alternative);  

 

3. Reprezintă interesele clienţilor săi în relaţia cu asigurătorii:  

  obţine şi negociază oferte de asigurare;  

   administrează contractele încheiate;  

   acordă asistenţă în obţinerea despăgubirilor.  



 

  Care sunt riscurile la care este expusă afacerea?  

 

- Ce produse de asigurare pot fi cumpărate pentru a transfera aceste riscuri?  

 

- Ce asigurători oferă aceste produse şi în ce condiţii (riscuri acoperite, excluderi, preţ)?  

 

- Care este stabilitatea financiară a fiecărui asigurător? Cu câtă seriozitate şi promptitudine rezolvă 

cererile de despăgubire?  

 

- Ce măsuri suplimentare pot fi luate pentru a reduce expunerea la risc?  

 

 



      DEFINIŢII ŞI INTERPRETĂRI  

      RISCURILE ŞI CHELTUIELILE ACOPERITE 

      OBLIGAŢIILE ASIGURATULUI 

 

 Asociaţiile sau uniunile profesionale din domeniu  pot avea calitatea de 

Contractant al poliţei încheiate pentru membrii săi care vor avea calitatea de 

asiguraţi, pe bază de  tabel anexat la poliţa de asigurare. 

 



 Asigurat:  persoana fizică sau juridică precizată în poliţă, care îşi desfăşoară 

activitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

  pot avea calitatea de Asigurat în baza prezentelor Condiţii specifice, următorii: 

  

 (i) persoană fizică având calitatea de expert tehnic, evaluator sau geodez autorizată 

conform  reglementărilor legale în vigoare, indiferent de statutul acesteia (independent, 

funcţionar public) sau de poziţia faţă de client (evaluator, consultant, arbitru, expert neutru); 

  

 (ii) societate comercială autorizată să desfăşoare activitatea de întocmire de lucrări şi 

expertize tehnice, de evaluări de risc ; 

 



  

 Riscurile acoperite. 

  

 Riscul acoperit prin prezentele Condiţii specifice, în legătură cu care asigurarea validează, este 

acela de producere a unor prejudicii patrimoniale (fie acestea efective sau beneficii nerealizate, directe 

sau indirecte, actuale la data la care se solicită repararea lor sau viitoare, dar certe) cauzate de Asigurat 

clientului său ca urmare a executării necorespunzătoare a lucrărilor tehnice, expertizelor sau a altor 

servicii specifice activităţii de expert tehnic.etc . 

  

 



 Cheltuieli acoperite. 

  

 Sunt acoperite sumele cheltuite de Asigurat în vederea reconstituirii, refacerii 

sau înlocuirii documentelor predate de client Asiguratului în vederea îndeplinirii 

obligaţiilor contractuale, cu condiţia obţinerii consimţământului scris al  societatii de 

asigurare  cu privire la cuantumul acestora. 

 



 OBLIGAŢIILE ASIGURATULUI 

 

 Să respecte toate îndatoririle care îi revin conform statutului profesiei, 

dispoziţiilor legale aplicabile şi contractului în baza căruia se prestează 

serviciile tehnice. 

 




	intro
	Rolul Brokerului  in analzia de risc

