
Asigurari & Sport

DINCOLO De 
LUMINA 
REFLECTOARELOR



Asigurari in lumina reflectoarelor

LIONEL MESSI
FOTBAL
(4 premii FIFA “Balonul de Aur”)

 Obiectul asigurarii: 

picioarele
 Suma asigurata: 

750 milioane euro
 Prima de asigurare: 

500.000 – 700.000 euro/an



DAVID BECKHAM
FOTBAL
Considerat un simbol al culturii pop britanice

 Obiectul asigurarii: 

corpul + clauza de desfigurare 
(riscul de a pierde oricare dintre veniturile care 
se bazeaza pe aspectul fizic)
 Suma asigurata: 

195.000 milioane euro
 Ambasador al grupului pan-asiatic AIA –
asigurari de viata

Asigurari in lumina reflectoarelor



CRISTIANO RONALDO
FOTBAL
(5 premii FIFA “Balonul de Aur”)

 Obiectul asigurarii: 

Picioarele
 Suma asigurata: 

105.000 milioane euro
Asigurarea este achizitionata de Real Madrid

Asigurari in lumina reflectoarelor



IKER CASILLAS
FOTBAL
(5 premii FIFA “Balonul de Aur”)

 Obiectul asigurarii: 

Mainile
Asigurare pentru accidente produse pe sau in 
afara terenului

 Suma asigurata: 

7.5 milioane euro/mâna

Asigurari in lumina reflectoarelor



FERNANDO ALONSO
AUTOMOBILISM - F1
Campion Mondial de 2 ori

 Obiectul asigurarii: 

Degetele mari de la maini

 Suma asigurata: 

10 milioane euro

Asigurari in lumina reflectoarelor



• Asigurari pentru riscul de incetare a carierei

• Asigurari de accidente pentru spotivi de top

• Asigurarea cluburilor sportive

• Asigurari pentru organizatorii de competitii 
sportive

… si dincolo de lumina reflectoarelor



• Asigurari pentru riscul de incetare a carierei
– In general, in sarcina:

• CLUBULUI - Sporturile de echipa “scumpe” – baschet, fotbal american, baseball, 
hochei (SUA) si in particular fotbal in Europa si restul lumii;

• SPORTIVULUI – sporturile individuale – golf, tenis etc.

– Asigurarea acopera pierderea veniturilor financiare ale sportivului ca 
urmare a incapacitarii sale permanente dintr-un accident 

– Risc moral: sportivul indemnizat nu este interesat sa revina, daca 
indemnizatia este substantiala

– Risc major – subestimarea “costului” unui sportiv de top obligat sa se 
retraga (piata soft de dupa 2009 a accentuat acest risc)

– In ultimii ani: asigurarea poate acoperi si pierderea “valorii” sportivului

… si dincolo de lumina reflectoarelor



• Asigurari de accidente pentru spotivi de top
– Sporturile de echipa “scumpe” – baschet, fotbal american, baseball, hochei (SUA) si 

in particular fotbal in Europa si restul lumii;

– Salarii ridicate si garantate -> pierderi financiare mari pentru cluburile cu sportivi 
temporar inapti de joc

– Asigurarea acopera pierderile financiare ale clubului, survenite ca urmare a 
incapacitatii de joc a jucatorului asigurat; in general, polita plateste dupa o 
perioada minima de incapacitare

– Risc moral: clubul indemnizat nu este interesat sa stimuleze revenirea sportivului p

– In sistemele puternic reglementate -> asigurarea la nivel de liga (SUA: baschet, 
hochei) 

• ex. asigurarea NBA, controlata de BWD Group: prima de asigurare de 4% din salariile 
anuale; fiecare echipa obligata sa asigure cel putin Top 5 jucatori; excluderi limitate 
pentru afectiuni preexistente; evita antiselectia (asigurarea preponderent a jucatorilor 
celor mai expusi la accidente)

• Europa: National Game Insurance Scheme, UK – asigurare obligatorie pentru cluburile de 
fotbal semi-profesionist sau de amatori

… si dincolo de lumina reflectoarelor



• Asigurari pentru cluburile sportive
– Varietate de produse modulare, adaptabile nevoilor specifice

– Cele mai complexe pachete acopera: 

• Raspunderea civila fata de terti (public) si sportivi (angajati)

• Raspunderea civila profesionala

• Daunele materiale – cladiri, echipamente etc.

• Daune survenite ca urmare a incidentelor tip vandalism

• Pierderi din intreruperea activitatii

• Daune survenite ca urmare a pierderii licentei

• Raspunderea directorilor si managerilor

• Etc.

… si dincolo de lumina reflectoarelor



• Asigurari pentru organizatorii de evenimente 
sportive
– Acopera:

• raspunderea civila a organizatorului pentru daune produse participantilor la eveniment: 
public, sportivi, angajati (in cazul sportivilor, numai accidentarile produse ca urmare a 
neglijentei organizatorului)

• Daunele survenite la echipamente

• Riscul de anulare a evenimentului

– Excluderi: pentru innotul in ape naturale, ciclism pe drumuri publice etc.

– Evenimente de mari dimensiuni (olimpiade etc.) – riscul de terorism
• Olimpiada 2016 Brazilia – buget asigurari 1 miliard USD; riscuri pricipale: terorism, 

instabilitate politica, virusul Zika, apa poluata

• Olimpiada 2012 Londra – asigurare de 62 milioane Lire sterline numai pentru terorism

• Olimpiada de iarna de la Sochi 2014 – peste 3 miliarde USD pentru asigurari; cca. 500 
milioane USD numai pentru riscul de anulare a evenimentului

… si dincolo de lumina reflectoarelor



… si dincolo de lumina reflectoarelor

• Asigurari pentru scoli sportive sau echipe 
universitare

• Asigurari pentru sporturi extreme

• Asigurari pentru competitii de masa (amatori)

• etc.



… si dincolo de lumina reflectoarelor

• Top 5 factori de risc in competitiile sportive:
– Lovituri ale mingiilor de viteza (ex.: mingiile de baseball) – top dauna: 

antrenor de baseball lovit in fata de mingea trasa din teren; 1 milion USD 
dauna pentru deces 

– Cazaturi – cea mai frecventa cauza de accidente atat pentru sportivi, cat si 
pentru public

– Vehicole – adeseori implicate in cazuri de ranire a spectatorilor sau distrugere 
de echipamente etc.

– Copii nesupravegheati

– Coliziuni intre jucatori sau cu echipamente din aria de joc



www.1asig.ro

Multumim pentru atentie!


