Asigurare

ASIGURARI
Pentru asigurari, recomandam: www.moneysupermarket.com. Pe acest
portal veti putea face o comparatie intre taxele a diferite ﬁrme si banci
care ofera asigurari. Acest portal va ofera sansa sa gasiti alegerea potrivita
necesitatilor dumneavoastra.
Asigurarea pe viata
Asigurarea pe viata este un mijloc de
protectie ﬁnanciara a unui individ si a
familiei sale. Ca mijloc de protectie al
individului, asigurarea pe viata creaza
un venit suplimentar pentru un anumit
moment din viata, prin asigurarea unui
capital sau a unei pensii. Asigurarea pe viata
este resursa ﬁnanciara a familiei unui individ
in cele mai placute momente ale vietii sale,
dar si in situatii nefericite precum decesul
sau invaliditatea.De asemenea, asigurarea
pe viata vine in sprijinul individului in
momentul in care acesta, in urma unui
accident, are nevoie
de sprijin ﬁnanciar. Ca mijloc de protectie
a familiei, aceasta asigurare aduce un venit
compensatoriu in conditiile pierderii
intretinatorului ﬁnanciar, mentinand in
conditii normale nivelul de trai al celor

dragi. Totodata, asigurarea pe viata, prin
posibilitatea de a ﬁ cesionata, lichideaza
datorii ﬁnanciare (credite bancare),
evitandu-se lasarea familiei cu datorii. In
Marea Britanie asigurarea de viata poate
ﬁ cumparata de la o gama vasta de ﬁrme
specializate, societati de asigurari sau banci.
Pretul unei astfel de asigurari incepe de la
£6 pe luna.
Asigurarea pentru meseriasi si
constructori (Tradesman Insurance)
Aceasta asigurare insumeaza mai multe

GHIDUL ROMANULUI IN UK

27

Asigurare

tipuri de asigurare pe care un meserias sau
un comerciant trebuie sa le aiba pentru a
se proteja si pentru a-si proteja activitatea
si afacerea. Aceasta asigurare este destinata
meseriasilor precum instalatori, zidari,
dar si celor care lucreaza de acasa (ex:
consultanti, manageri). In cazul in care
aveti angajati, sunteti responsabil prin
lege sa obtineti Asigurarea de Angajator
(Employer’s Liability Insurance). Asigurarea
pentru meseriasi (Tradesman Insurance)
de obicei consta in doua componente
principale:
 Asigurarea pentru garantia publicaPublic Liability Insurance
 Asigurarea pentru responsabilitatea fata
de angajati -Employer’s Liability
Exista si alte componente secundare ale
asigurarii, pentru care puteti opta, precum
asigurarea uneltelor de lucru, protectie
personala de accident, aceastea insa ﬁind
disponibile si ca produse separate.
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Cui se adreseaza?
 Muncitorilor constructori,electricienilor,
tamplarilor, instalatorilor
 Coafezelor
 Consultantilor care lucreaza de acasa
 Jurnalistilor independenti si contabililor
Pret: intre £200- £1600 anual.
Asigurarea poate ﬁ platita in rate lunare,
sau printr-o singura plata. Cautati mai
multe oferte inainte de a va asigura, pentru
alegerea cea mai buna a pretului. Daca
sunteti liber profesionist (self-employed)
sau aveti o
ﬁrma, este indicat sa aveti o asigurare care
sa va protejeze serviciile oferite.
Asigurarea de Indemnizare
Profesionala ( Profesional Indemnity
Insurance)
Aceasta asigurare va protejeaza afacerea
si va protejeaza in cazul in care un client
cere o compensatie pentru greseli pe
care le puteti face sau pentru neglijenta
dumneavoastra
profesionala. Aceasta
asigurare acopera
in acelasi timp costurile legale in cazul in
care cineva face o cerere de compensatie.
Majoritatea practicantilor unei meserii
ca liber profesionisti detin o asemenea
asigurare. Daca sunteti avocat, contabil sau
consultant ﬁnanciar sunteti obligat prin
lege sa aveti o asemenea asigurare.Alti liber
practicanti precum arhitectii, consultantii,
agentiile de marketing si publicitate
opteaza si ei pentru o astfel de asigurare.
In acelasi timp, meseriasii care lucreaza pe
cont propriu, fara a avea angajati sau lucrari
mari, precum electricienii, instalatorii,
constructorii, pot beneﬁcia de aceasta
asigurare.
Pretul anual al acestei asigurari este cuprins
intre £100- £250 si poate ﬁ platit in rate
lunare. Optional puteti sa va asigurati
atunci cand faceti cererea pentru o astfel
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de asigurare si uneltele de lucru, aparatura
folosita, articolele de logistica si aparaturile
electronice folosite.
Recomandam: Norwich Union, Barclays,
Direct Line, Axxa. Alternativ, puteti gasi
website-uri care compara
pentru dumneavoastra preturile diferite ale
mai multor brokeri si ﬁrme de asigurare:
www.moneysupermarket.com
Asigurarea medicala in regim privat
va asigura tratament medical privat
pentru bolile sau accidentele cele mai
des intalnite. Adesea, conditiile acute
care se incadreaza la folosirea asigurarii
private medicale se refera la situatii si
leziuni care pot ﬁ tratate rapid si la care
pacientul raspunde repede tratamentului
putand ﬁ recuperate
usor. Majoritatea persoanelor care
opteaza pentru aceasta asigurare doresc
sa se asigure ca vor beneﬁcia de tratament
prompt si de calitate in cazul in care se
imbolnavesc sau sunt accidentati. Ca si
pacient privat aveti dreptul sa alegeti
unde doriti sa ﬁti tratat, ce specialist
doriti sa va trateze si la ce spital doriti
sa ﬁti tratat.
Anumite boli si tratamente nu sunt incluse
in serviciile pe care le acopera asigurarea
medicala privata. Este important sa stiti
ca aceasta asigurare nu este menita sa
inlocuiasca toate serviciile acoperite
de NHS (Sistemul National gratuit de
Sanatate). Anumite situatii, precum
accidente si urgente nu sunt tratate in
spitale private.
Preturi: cuprinse intre £8-£100 lunar,
depinzand de asigurarea pe care o doriti
si ce include, si ﬁrmele care ofera aceasta
asigurare.

Asigurarea auto este obligatorie prin
lege in Marea Britanie. Fara o astfel de
asigurare, nu aveti dreptul sa conduceti
o masina si nu puteti sa obtineti Taxa de
Drumuri ( Road Tax) necesara pentru a
circula pe drumurile din Marea Britanie.
Asigurarea auto obligatorie este Third
party, care va asigura in cazul unui
accident provocat de dumneavoastra
plata pentru pagubele provocate celui
accidentat. Optional, puteti sa asigurati
masina pe care
o conduceti in caz de furt sau pierderi,
incendiu si alte catastrofe naturale. Pentru
a ﬁ asigurat in orice situatie
trebuie sa aveti Asigurare Full Casco
(Comprehensive), prin care puteti sa
beneﬁciati de multiple avantaje in cazul
unui accident. In cazul in care conduceti
o masina fara a avea asigurare si sunteti
oprit de politie, politia va va conﬁsca
masina si veti ﬁ chemat in instanta pentru
a plati o amenda de multe ori usturatoare,
judecatorul de
cele mai multe ori suspendandu-va puncte
de pe permisul britanic.
Asigurarea auto se plateste cel mai des in
rate lunare, si are preturi foarte diferite
in functie de ﬁrma de asigurari pe care
o alegeti. Exista multe website-uri care
va ofera preturi comparative ale mai
multor ﬁrme de asigurare. Pretul variaza
in functie de varsta soferului, a pretului si
a anului de fabricatie ale masinii, a zonei
in care pastrati masina peste noapte si a
numarului de kilometri parcursi anual.
Pretul estimativ pentru o asigurare
anuala, pentru o masina din anul 2000, in
valoare de £7000, sofer cu peste trei ani
experienta, varsta peste 30 de ani: £400
- £800.

GHIDUL ROMANULUI IN UK

29

