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PACHET DE ASIGURARI PENTRU  
ORGANIZATORII DE EVENIMENTE 

 

 

 
 

 
Am creat special pentru tine un pachet de asigurări pentru activitatea ta 

 
  

Cine poate beneficia de acest produs? 

 

Organizatorii de evenimente, persoană juridică (societate comercială, 
organizaţie, asociaţie, uniune, instituţie etc.) înfiinţată pe teritoriul 
României şi în condiţiile prevăzute de legea română. 

 

 

 

 

Ce evenimente acoperă? 

 

 

 

▪ Evenimente culturale 
▪ Training-uri 
▪ Simpozioane 
▪ Seminarii 
▪ Workshop-uri 
▪ Petreceri tematice 
▪ Evenimente de promovare produse 
▪ Prezentări de modă 
▪ Alte tipuri de evenimente 

▪ Spectacole 
▪ Competiţii sportive 
▪ Târguri 
▪ Team building-uri 
▪ Expoziţii 
▪ Concerte 
▪ Festivaluri 
▪ Nunţi 
▪ Botezuri 
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Ce asigurări se pot selecta? 

  Răspundere civilă 

▪ Răspunderea civilă legală faţă de terţi;   
▪ Răspunderea chiriaşului faţă de proprietar;   
▪ Răspunderea societăţii faţă de proprii angajaţi. 

 
Acoperă si prejudiciile provocate de organizator şi subcontractanţi 
participanţilor la eveniment. 

 

  Asigurarea pentru “Toate Riscurile” a echipamentelor electronice 

Asigurare dedicată echipamentelor electronice folosite exclusiv în 
sectorul afacerilor (domeniul industrial sau comercial)  
▪ Acoperire daune materiale All-Risks (Toate Riscurile); 
▪ Asigurare şi despăgubire la valoare de înlocuire de nou. 

 

              Asigurarea de accidente persoane 

Rolul asigurării de accidente este de a te proteja de cheltuielile ce survin în cazul unui eveniment           
neprevăzut, dar şi de a beneficia de îngrijire medicală de urgenţă şi nu numai. 

  Acoperă:  
▪ Deces ca urmare a unui accident; 
▪ Invaliditate ca urmare a unui accident; 
▪ Spitalizare ca urmare a unui accident; 
▪ Convalescenţă ce poate surveni ca urmare unui accident; 
▪ Terapie intensivă ca urmare a unui accident; 
▪ Incapacitate temporară de muncă ca urmare unui accident; 
▪ Imobilizare într-un aparat gipsat ca urmare a unui accident; 
▪ Intervenţii chirurgicale ca urmare a unui accident; 
▪ Orice cheltuială medicală necesară recuperării după accident.  

          
Unde este valabilă asigurarea? 

Asigurarea este valabilă numai pe teritoriul României. 
 

Notă: 
Atât pentru asigurarea de Răspundere, cât şi pentru asigurarea de Accidente persoane pot fi 
incluşi în acoperire şi subcontractorii implicaţi în organizarea evenimentului (firme de 
catering, montatori scene, montatori echipamente, etc.) 

       


