
GLOSAR DE TERMENI CHEIE FOLOSIȚI ÎN 
ASIGURARE: 

• Beneficiar este o persoană fizică sau o companie despre care se precizează într-o poliță de asigurare că 

poate primi o plată prin respectiva poliță de asigurare dacă are loc un eveniment asiguratNu este  necesar ca 

un beneficiar să fie asigurat sau contractant al poliței și este posibil să existe mai mulți beneficiari pe o singură 

poliță de asigurare 

• Reclamant este fie un beneficiar care înaintează o cerere de despăgubire în baza unei polițe de asigurare sau 

o persoană sau companie care înaintează o cerere de despăgubire împotriva unui beneficiar, dacă cererea 

respectivă este acoperită de polița de asigurare 

• Procesarea daunelor este procesul de instrumentare a unei cereri de despăgubire care este înaintată pe o 

poliță de asigurare 

• Ofertare este procesul de furnizare a unei oferte pentru o polița de asigurare unui potențial 

asigurat/contractant  

• Începere este momentul intrării în vigoare a poliței de asigurare 

• Asigurarea este asumarea comună și împărțirea/transferul riscului pentru protejarea împotriva unei posibile 

împrejurări viitoare Există multe tipuri de asigurări. Termenul asigurare poate însemna și reasigurare 

• Poliță de asigurare este un contract de asigurare între asigurător și asigurat/contractant  

• Participant (Participanți) la piața de asigurări reprezintă un intermediar, asigurător sau reasigurător 

• Asigurat/contractant al poliței este persoana fizică sau compania în numele căreia se emite polița de 

asigurare. Un asigurat/contractant potențial poate apela la un intermediar pentru achiziționarea unei polițe de 

asigurare sau se poate adresa unui asigurător direct sau prin intermediul unui site web de comparație de 

prețuri  

• Asigurătorii (uneori numiți și subscriitori) oferă acoperire prin asigurare asiguratului/contractantului în 

schimbul unei prime. Un asigurător poate fi, de asemenea, și reasigurător  

• Intermediarii ajută contractanții și asigurătorii să stabilească detaliile și să încheie asigurarea. Aceștia pot 

oferi consultanță și gestiona daune. Multe polițe de asigurare și reasigurare sunt obținute prin intermediari  

• Administrarea poliței este procesul de administrare și gestionare a unei polițe de asigurare după începerea 

acesteia 

• Primă este suma de bani de plătit de către asigurat/contractant către asigurătorul din polița de asigurare  

• Reasigurătorii furnizează acoperire prin asigurare altui asigurător sau reasigurator. Această asigurare este 

cunoscută sub denumirea de reasigurare 

• Reînnoire este procesul asigurătorului unei polițe de asigurare prin care furnizează o ofertă 

asiguratului/contractantului pentru înlocuirea poliței existente la expirarea acesteia   



GLOSAR DE TERMENI CHEIE PRIVIND 
PROTECȚIA DATELOR: 

• GDPR este Regulamentul general al UE privind protecția datelor nr. 2016/679 și legislația națională privind 

protecția datelor în vigoare în statul membru UE în care Marsh este înregistrată. 

• Operator de date este o entitate care culege și păstrează date cu caracter personal. Aceasta decide ce date 

cu caracter personal culege despre dumneavoastră și cum sunt folosite respectivele date cu caracter 

personal. Oricare dintre participanții la piața de asigurări pot fi operatori de date atunci când utilizează datele 

dumneavoastră cu caracter personal în scopurile descrise în [Secțiunea 5] 

• Datele cu caracter personale sunt orice informații prin care dumneavoastră puteți fi identificați și careau 

legătură cu dumneavoastră. Acestea pot include date despre cererile de despăgubire pe care dumneavoastră 

le înaintați. 

• Prelucrarea datelor cu caracter personal include culegerea, utilizarea, stocarea, divulgarea sau ștergerea 

datelor dumneavoastră cu caracter personal 


