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Grupul Generali – un jucator de prim rang pe plan 

international, incepand din 1831 
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 Cel mai mare asigurator de viata din Europa 

  Rating de A-, conform celei mai cunoscute agenţii 

de evaluare financiară, Standard&Poor’s 

 Abordare descentralizata de tip multi-brand si multi-

local 

 82.000 de agenti – retea puternica de distributie 

 Locul 19 in clasamentul general al "Fortune Global 

500“ - 2010  

 

 
 

Grupul Generali – un jucator de prim rang pe plan 

international, incepand din 1831 
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Podul Basarab (inceput in 2006) - cel mai lat şi printre cele mai lungi 

poduri hobanate din Europa. 

 

 Loturi de autostrăzi din Coridorul IV Paneuropean si nu numai. 

Valoarea acestor proiecte insumand peste 500 mil. EUR.  

 

 Magistrala 5 de Metrou – peste 200 mil EUR. 

 

 Magistrala 4 de Metrou - peste160 mil EUR. 

 

Din 2010, Generali intra pe sectorul Energiei Regenerabile. 

Generali Romania - de 20 de ani pe piata 

romaneasca - un brand de incredere 

Lucrari importante Asigurate: 
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TEST???? 
 

 Aveti un plan de afaceri? 

 Ati investit?  

 Aveti obligatii contractuale pentru furnizarea energiei?  

 Reprezentati actionari, investitori ? Aveti credite?  

 Aveti angajati?  

 Aveti tehnicieni specializati?  

 Aveti profitul conditionat de randamentul certificatelor verzi?  

 Aveti incheiate contrate de asigurare pentru afacerea Dvs? 

 

Daca raspunsul este DA!!!, informatiile urmatoare va sunt de folos in 

luarea unei decizii corecte in protectia investitiei dvs. prin asigurari. 
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Servicii de asigurari 

A.  Faza de constructie si montaj 

1. Riscurile de Constructii CAR si Toate Riscurile de Montaj EAR 

2. Raspunderea civila a arhitectilor/proiectantilor, Raspundere civila fata 

de terti TPL, a angajatorului fata de angajatii proprii, prejudicii 

provocate de poluare accidentala 
 

B.  Faza operationala 

1. Daune Materiale PD 

2. Avarii accidentale MBK 

3. Civil Engineering Completed Risks CECR 

4. Pierderea de profit din intreruperea activitatii BI PD MBK 

5. Raspundere civila fata de terti TPL, a angajatorului fata de angajatii 

proprii, prejudicii provocate de poluare accidentala 
 

C. Mentenanta predictiva 
 

D. Managementul riscurilor 
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A. Faza de constructie si montaj 
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Riscurile de Constructii - CAR  

Toate Riscurile de Montaj - EAR 

Cui este destinata polita CAR/EAR?  

 

Toate partile implicate in activitatea de  

constructie/montaj, care au un interes asigurabil: 

  

 ofertantul de contract 

 beneficiarul 

 antreprenorul principal 

 sub-anteprenorii; 

 

 

Asigurarea CAR/EAR ofera o acoperire de tip “All 

risks” - orice eveniment care nu este in mod 

specific exclus este acoperit …  
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Riscurile de Constructii CAR  

Toate Riscurile de Montaj EAR 

Clauzele speciale care sunt adaugate acoperirii 

standard CAR / EAR au efectul de a personaliza 

polita. 
 

Exemple de acoperiri suplimentare: 

 erorile de proiectare 

 mentenanta / intretinere 

 bunuri depozitate in afara santierului 

 cheltuieli suplimentare cu munca peste 

program, etc. 
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Riscurile de Constructii CAR  

Toate Riscurile de Montaj EAR 

SECTIUNEA II 

Raspundere Civila fata de Terti - raspunderea 

legala ce rezulta din daune materiale sau 

vatamari corporale suferite de terte parti si legate 

de lucrarile de constructii care se desfasoara. 
 

 

SECTIUNEA III 

ALoP (Advance Loss of Profit) – pierderea 

profitului ca urmarea a unei daune indemnizabile 

in perioada de constructie ce impiedica inceperea 

afacerii/activitatii clientului 

 

Se acopera Profitul brut castigat = Cheltuieli fixe 

+ Profit net 
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1. RCTerti 

vecinatati – RCT constructii 

daune la utilitati ( retele/conducte)                  

daune la proprietar - RCT preexistent    

poluare accidentala 

poluare mediu 

 

2. RC Angajator  

accidente de munca in timpul lucrarilor de 

constructie si montaj  

 

3. RC proiectant/ arhitect 

daune la lucrare 

daune la terti  

 

                                                         

 

RC terti constructii 
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RC terti constructii 
  

Modalitate emitere polita 
 

  

Polita 
separata 

Excedent 
SECT II 

CAR 
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DURATA: durata constructiei (…….)  

 

ACOPERIRE: un singur proiect 

 

INFO:   tip proiect (microhidrocentrala)  

 valoare proiect 

 angajati/locatie 

 experienta  

 daunalitatea 

 grafic lucrari 

 vecinatati 

 Imprejmurire/protejare 

 

 

Un 
singur 
proiect 

Riscuri acoperite 

Vatamari corporale  
terti  

( deces, invaliditate, 
incapcitate 
temporara) 

Daune materiale la 
terti  

(Avariere sau 
distrugere bunuri)  

  

- Daune la bunul care 
se construieste 

-Daune la alte bunuri 
ale beneficiarului *** 

-Bunurile 
antreprenorului 

-Vatamari corporale la 
angajatii asiguratului 

 

RC terti constructii 
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Asigurarea pentru 1 singur proiect 

proiectare constructie testare Mentenanta (maxim 24) 

Eroare 
profesionala 

Durata asigurarii: maxim 84 luni, din care mentenanta maxim 24 !! 

Manifestare 
prejudiciu  

Cerere 
despagubire 

RC Arhitecti/proiectanti 

 

+ 
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B. Faza operationala 
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Riscuri Asigurate 

Cutremur Inundaţii şi 
Aluviuni 

Fenomene 
Atmosferice 

Alunecarea sau 
Surparea 
terenului 

Greutatea 
Stratului de 

Zăpadă) 

FLEXA:  
Incendiu, traznet, explozie, caderea aparatelor de zbor  
+  

lovirea de catre vehicule rutiere,  

 emanatii de fum cauzate de avarii la instalatiile de producere a caldurii,  

cadere accidentala de corpuri,  

emanatii de fum, gaz vapori produse ca urmare a unui incendiu 

 

Daune materiale 
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Cheltuieli cu pompierii si de restabilire a 

mijloacelor de protectie si stingere a 

incendiilor 

Cheltuieli de demolare si evacuare  

Cheltuieli de reproiectare 

Costuri majorate de lucru  

 

Daune materiale 
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Tipuri de acoperiri 

Riscuri Numite 

Subscrierea se face pentru acele 

evenimente“percepute” ca cele mai  

potentiale cauze de daune 

Pret mai scazut deoarece acoperirile din 

polita/ contract sunt limitate 

Valabila numai pentru daune ce rezulta 

din producerea unor evenimente (riscuri) 

specificate explicit in polita/ contract 

“Toate riscurile” 

Include si  evenimente “atipice” care  

nu pot fi previzionate 

Valabila pentru daune ce rezulta din  

producerea unor evenimente (riscuri) 

ce nu sunt excluse explicit in polita/  

contract  

 

pret mai mare decat in cazul asigurarii  

“Riscuri Numite” 

 

VS. 

VS. 

VS. 

Daune materiale 
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Avarii Accidentale 

Asigurarea de avarii accidentale ale masinilor 

acopera daunele (interne) produse brusc si 

neprevazut, ce au ca urmare distrugerea partiala  

sau totala a bunurilor asigurate ! 
 

Aceasta  este o acoperire “All Risks”  

 

Cauze  care au frecventa  de dauna: 

 material şi turnare defectuoase,  

 erori de proiectare,  

 greşeli de montare sau instalare, execuţie 

defectuoasă, nepricepere, neglijenţă 

 dezmembrare datorată forţei centrifuge 

  scurt-circuit 
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Probabilitatea avarierii masinii/utilajului de-a lungul duratei de viata 

a acestuia 

probabilitatea de avariere 

timpul de operare 

revizii/reparatii 

„Bathtub Curve“ 

Avarii Accidentale 
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Acoperirea politei se poate extinde / limita prin 

intermediul Clauzelor Speciale !                

 

Exemple: 

Greve, Răscoale sau Tulburări civile; 

 Cheltuieli suplimentare pentru munca peste 

program, de noapte, în zilele de sărbătoare, 

transporturi urgente; 

Cheltuieli suplimentare pentru transporturi 

aeriene; 

 

Avarii Accidentale 
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Produs destinat pentru acoperirea acelor 

bunuri cu o expunere mai mare la riscurile 

catastrofice decat la cel de incendiu. 
 

Bunuri asigurabile (exemple): 

Poduri, sisteme de canalizare, baraje, 

docuri, sisteme de irigare, linii de distributie 

aeriene, conducte (ce transporta substante 

non-combustibile), drumuri, piste, linii de 

transmisie si distributie, tuneluri, rezervoare 

de apa, stavilare, hidrocentrale 
 

Expuneri uzuale: 

 Cutremur 

 Fenomene atmosferice  

 Inundatii  

 Impactul 

 Incendiu  

Civil Engineering Completed 

Risks - CECR 
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Nu mi se va intampla niciodata !?! 

Studiile ne arata ca: 

 

I. In fiecare an 1 afacere din 500 sufera o dauna majora; 

II. 43% din afacerile care sufera o dauna majora nu se mai redeschid si 

29% intra in faliment la cel mult 2 ani dupa dauna; 

III. O afacere are 10% sanse sa supravietuiasca unei daune majore fara 

acoperirea de Intreruperea Activitatii; 

IV. Managerii si Proprietarii afacerilor ruinate urmare a unei daune majore 

au un singur lucru in comun:  

Nu au crezut  ca li se va intampla vreodata ! 

Intreruperea de activitate 

PD &MBK 
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Dupa un eveniment major (incendiu, cutremur etc.) afacerea / 

clientul se va confrunta cu: 

 Daune materiale 

 Reducerea fondurilor (capitalul circulant) 

 Costuri de mentinere a afacerii 

 Salarii si indemnizatii pentru personalul administrativ, 

fara a avea echivalent in productie 

 Plati compensatorii pentru personalul disponibilizat 

 Cresteri ale costurilor de productie in conexiune cu 

mentinerea acesteia 

 Deviatii ale profitului net fata de rezultatele prognozate 

sau cele normale 

 Plata ratelor pentru credite 

Care sunt efectele unui eveniment major? 

Intreruperea de activitate  

PD &MBK 
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In termeni simplii asigurarea de Intreruperea Activitatii este conceputa 

pentru a pune Asiguratul in aceeasi situatie financiara in care ar fi 

fost daca dauna nu s-ar fi produs 

Intreruperea de activitate  

PD &MBK 
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Perioada de despăgubire 

 

Alegerea numărului de luni de indemnizaţie este foarte importantă. 
 

Perioada de despăgubire începe cu apariţia evenimentului asigurat. Ea va dura atâta vreme cât afacerea este 

afectată de eveniment, limitată la perioada maximă de despăgubira stabilită de asigurat. 
 

Poliţa de asigurare nu va înceta când clădirile sunt restaurate şi utilajele repuse în funcţiune, ci atunci când cifra de 

afaceri a atins nivelul pe care l-ar fi avut dacă evenimentul nu s-ar fi produs. 

Factori implicaţi în stabilirea perioadei de asigurare: 

 Existenţa  altor incinte. 

 Uşurinţa în repararea sau înlocuirea celor  prezente 

 Existenţa materiilor prime 

 Timpul necesar în înlocuirea utilajelor 

 Realizarea producţiei în alte spaţii de producţie  

 Estimarea perioadei de recuperare a clienţilor 

 12 luni minim pentru afaceri sezoniere 

Intreruperea de activitate  

PD &MBK 



27 

Clauze 

1. Clauza de “Interdependenta” 

2. Daune la funizori (supplier) si clienti 

(customer) – nominalizati si 

nenominalizati 

3. Autorităţi publice civile 

4. Restrictionarea accesului 

Intreruperea de activitate  

PD &MBK 
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1. RC terti  

  - vecinatati – incendiu/ caderi  

 - daune la utilitati ( retele/conducte) 

 - ..... 

2. RC Angajator  

 - prejudiciile materiale provocate de Asigurat 

în calitate de angajator angajaţilor (lucrătorilor) săi, ca 

urmare a unor fapte ilicite săvârşite din culpa sa……  
 

 

3. Prejudicii provocate de poluare accidentala 

   - daunele derivate din emisia, scurgerea sau 

orice forma de disipare a oricarei substante in aer, apa 

sau sol… 
 

 

Raspunderi 
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Prejudicii materiale: 

 

 

 

Daune materiale: 

 

Vatamari corporale : 

 

 

- Contravaloarea  Reparatiilor  

 

- Achizitiei unor bunuri asemanatoare 

 

Cuantumul  

 

- cheltuielilor restabilirii  sanatatii 
(spitalizare, medicamente etc) 

- pierderilor de venit net,  

- cheltuielile inmormantare,  

- pensii de intretinere 

- cheltuieli proteze, carucioare etc 

 

• Daca exista: 

• Atunci se despagubeste: 

•incapacitate temporara de  

•munca, imbolnavire (inclusiv psihica) 

•invaliditate permanenta  

•deces. 

In raspunderi… 

……………..se despagubesc 
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C. Mentenanta predictiva 

 

D. Managementul riscurilor 
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Mentenanta predictiva din partea 

producatorului pe perioada de garantie si 

post garantie a echipamentelor  
 

Exemple: 

La panoul de comanda: 

 protecția împotriva scurtcircuitelor 

 protectia impotriva fluctuatiilor de tensiune  

 protectia impotriva inversarii de tensiune 

 protecția impotriva modificarilor de curent de fază 
 

La unitățile de control se verifica: 

 controlul nivelului de apă 

 secvențe de pornire și oprire automată  

 protecția impotriva: inversarii de polaritate, 

modificarilor de current de faza, supraincalzirii etc) 

 controlul turbinelor 

 control combinat pentru mai multe unități 

 inregistrarea datelor de operare 

 vizualizare și control de la distanță 

 

 
 

 

Mentenanta = prevenirea daunelor 
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(Mentenanta predictiva) – 

folosind Termoscanarea IR a 

instalatiilor/ echipamentelor 

electrice. 

 

 

Mentenanta = prevenirea daunelor 

Instalatii si echipamente electrice 

ce pot fi termoscanate IR: 
 

 magistrale (interioare) 

de distributie; 

 trasee de cabluri; 

 intrerupatoare; 

 tablouri de distributie; 

 disjunctori intermediari; 

 conectori; 

 motoare electrice; 

 transformatoare; 

 comutatoare; 
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Termoscanarea IR – Serviciu furnizat de 

Generali Romania 

 

 realizarea unei vizite pentru termoscanarea IR a instalatiilor si/ sau a 

echipamentelor electrice; 

 identificarea componentelor care functioneaza anormal si fotografierea 

acestora IR+normal pentru identificare; 

 prezentarea unui raport care sa includa fotografiile realizate cu identificarea 

reperelor si recomandari pentru masuri corective necesar a fi luate. 

 se realizeaza: concomitent cu vizita de evaluare a riscului sau prin vizita 

separata, in functie de complexitatea instalatiilor si echipamentelor. 

Mentenanta = prevenirea daunelor 
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PLANUL DE REDRESARE 

 

Acesta trebuie să includă: 

 O comisie specială cuprinzând membri din echipa de management: şef de producţie, 

contabil şef, directorul de vânzări şi persoana cu p.s.i. 

 Înţelegeri realizate cu autorităţile publice, asupra reconstrucţiei clădirilor, predeterminarea 

surselor de reconstrucţie a acesteia şi a factorilor care pot să o întârzie 

 Informaţii asupra timpului necesar pentru a repara unităţile cheie şi care este numărul de 

specialişti care trebuie aduşi pentru aceasta  

 Alternative pentru realizarea producţiei 

 Înţelegeri pentru ore suplimentare - ture speciale sau transferuri temporare ale 

personalului de la un loc de producţie în altul. 

 ……………….. 

 

 

 

  

 

Managementul riscurilor 
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Stabilirea Sumei Asigurate 

Pentru daune materiale, suma 

asigurata trebuie sa fie egala cu 

valoarea de inlocuire la nou!!!  
 

 

 

 

 

Aceasta reprezinta valoarea de înlocuire 

a bunurilor asigurate cu unele noi, 

identice sau similare (aceeaşi parametrii 

tehnici / constructivi), inclusiv cheltuieli 

de montare, transport, taxe vamale, alte 

taxe. 

 

Dacă la producerea unui eveniment asigurat se constată că sumele asigurate 

sunt inferioare celor necesar a fi fost asigurate, suma recuperabilă de către 

Asigurat se reduce proportional. 

 

Pentru intreruperea de activitate, se 

acopera Profitul brut castigat in 

perioada de intrerupere a activitatii, 

calculat dupa cum urmeaza: 
 

 

Profitul brut castigat = Pret estimat EUR/ 

MWh x productie anuala estimata MWh + 

pret mediu de tranzactionare/ certificat 

verde x nr. de certificate verzi 

eliberate anual – Cheltuieli Variabile 
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1 

• Gama larga de riscuri acoperite 

• Posibilitate de concepere modulara a acoperirilor in 
functie de cerintele clientilor  

2 

•Contracte de reasigurare cu reasiguratori care au 
ratingul minim A 
•O experienta de aproape 200 de ani in asigurari 

 

3 
• Flexibiliate in negocierea conditiilor de asigurare  

Ce ne recomanda.... 
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Protectie 
prin 

asigurare  

Mentenanta 
predictiva 

Managementul 
riscului 

Consultanta 

In final.... 



38 

 

Va multumim! 


