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	Indiferent de cât de mult a evoluat umanitatea, un lucru este foarte clar: nu putem controla tot ceea ce se intamplă în jurul nostru, exemplul cel mai bun fiind poate natura. Dar natura nu este singura care ne afectează și ne provoacă pagube.
	Accidente se intamplă la tot pasul, iar jaful, furturile, talhăriile, toate țin de natura umană.
	Riscurile acestea vor exista întotdeauna. Dar mai sunt și altele, în legatură cu sănătatea, cu activitatea profesională, și, în cazul firmelor, riscuri privind marfurile sau activele companiilor.
	În Republica Moldova companiile de asigurări acoperă orice daună parțială sau totală cauzată proprietăților imobiliare. Companiile care oferă servicii de asigurare a bunurilor imobile sunt reprezentate în tabelul 1.3.
	Primile cinci top companii dețin peste 65% din piața asigurării în Republica Moldova, dintre care numai MOLDASIG din Republica Moldova. Populația are încredere în companiile străine.
	CONCLUZII
	Conform istoriei și practicii internaționale sa demonstrat că asigurarea este una din cele mai veridice metode de ași proteje bunurile. În Republica Moldova practica de asigurare este privită mai mult sub aspectul erosirii de bani decît ca o investiți...
	În urma studiului efectuat s-a demonstrate că asigurarea de bunuri imobile își găsește aplicare și pe piața națională.
	Analiza pieții asigurărilor din Republca Moldova se dezvoltă în direcția corectă. În urma selectării stabilității ecconomice a celor mai sigure și profesionale firme de asigurare am determinat că numărul de companii sa redus considerabil  de la 24 în ...
	Cu toate că sectorul asigurărilor de bunuri imobiliare nu se bucură de o popularitate deosebită, numărul asigurărilor binevole constituie doar 1-2% din numărul total de asigurăi, și restul reprezintă asigurări efectuate în urma obligațiilor impuse de ...
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