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ASF asigura:

Autorizarea și reglementarea participanților pe piețele financiare nebancare 
din România: piata asigurarilor, piata de capital si piata pensiilor private;

Supravegherea și controlul activtății desfășurate pe piețele financiare 
nebancare din România

Piața financiară nebancară

Autoritatea de Supraveghere Financiară

Protecția consumatorilor de servicii financiare nebancare



PIAȚA ASIGURĂRILOR

Ce este o asigurare?

Care sunt funcțiile 
asigurărilor?

Care sunt principiile 
asigurărilor?

1. Compensarea financiară a 
pierderilor apărute din cauza

materializarii riscurilor
2. Prevenirea pagubelor

3. Funcţia financiară
(investițională)

4. Economisirea (acumulare)
5. Reducerea costurilor statului

Protecţia financiară 
pentru pierderi cauzate 

de o gamă largă şi 
variată de riscuri

• Principiul mutualității
• Universalitatea asigurărilor
• Integralitatea asigurărilor
•Realizarea unei eficiențe 

economico-sociale ridicate



Sportul și asigurările

• Competiție și fair play

• Șansa (riscul) de câștig/succesul sau 
posibilitatea de a pierde/eșecul

• Sportivii sunt supuși unui risc mai 
mare de accidentare

• Contribuie la integrare și solidaritate

• Activitatea sportivă are reguli 

• Concurență echitabilă

• Posibilitatea/probabilitatea de apariție 
a riscului face diferență între câștig și 
pierdere

• Se bazează de solidaritate (mutualitate)

• Activitatea de asigurări funcționează pe 
baza unor reguli

Conceptele de competiție, risc, solidaritate și reguli sunt comune atât sportului cât 
și asigurărilor.



Asigurările organizațiilor sportive pentru infrastructura 
administrată sau deținută în proprietate

• Risc de daune al bazei sportive:
cutremur, inundații, incendiu

• Risc de distrugere pe perioada
desfășurării evenimentelor
sportive: vandalism

• Risc de accidentări ale
participanților din cauze ce țin
de culpa organizatorilor
evenimentelor sportive

• Asigurarea împotriva acestor
riscuri reprezintă o protecție
financiară a organizației, iar
asigurătorii din România au
produse de asigurare care
acoperă aceste riscuri

Fiecare organizație are obligația să își protejeze activele, inclusiv cele aferente 
activităților sportive



DE CE, au nevoie sportivii de asigurare?

-beneficiile asigurărilor pentru sportive-

• Sportivii au un risc ridicat de 
accidentare

• Lipsire temporară/definitivă de 
capacitatea de a practica sportul

(risc de  invaliditate sau de deces)

• Asigurarea costurilor medicale 
aferente recuperării fizice

• Plata indemnizațiilor pe perioada 
incapacității temporare sau 
definitive, sau în cazul decesului, 
conform contractului

Particularitățile produselor de asigurare pentru sportivii din domeniul olimpic si 
profesionist sunt în general date de specificul acestei activități, respectiv de faptul 
că în această situație activitatea respectivă generează și resursele financiare de 
care depinde persoana respectivă, influențând astfel sumele acoperite/asigurate în 
cazul producerii riscurilor. 



Exemple … de asigurări

• Cristi Chivu

Daca și-ar fi încheiat cariera în 
2010 din cauza accidentării la cap în 
timpul meciului Chievo – Inter ar fi 
putut primi 12 milioane euro, dar a 
preferat să joace până în 2014 și să 
poate o cască de protecție. 

• David Beckham

Asigurarea lui avea o acoperire de 
195 mil. USD/147 mil. EURO in 
2006

• Cristiano Ronaldo

Real Madrid a asigurat picioarele

lui Cristiano Ronaldo pentru suma
de 144 mil. USD în 2009 



Parafrazându-l pe Nelson Mandela…

”Sportul are puterea de a schimba (…) lumea, are 

puterea de a uni lumea la fel cum puține lucruri o 

pot face.”


