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Poliţele obligatorii
sunt emise de către

Eşti proprietarul unei locuinţe?
Eşti obligat prin lege să o asiguri!

PAID România
031.105.42.60
office@paidromania.ro
şi sunt vândute prin
reţelele companiilor:
ABC Asigurări
ASTRA Asigurări
CARPATICA Asig
CERTASIG
CITY Insurance
CREDIT EUROPE
EUROINS
GENERALI România
GOTHAER Asigurări
GRAWE
GROUPAMA
Asigurări
UNIQA Asigurări

şi
ALLIANZ-ŢIRIAC
ASIROM VIG
ASITO Kapital
EUROLIFE ERB
EXIM România
FATA Asigurări
GARANTA Asigurări
OMNIASIG VIG

Amendă

500
lei
pentru cei care nu
se asigură!

Noile modificări legislative
stabilesc că toți proprietarii
de locuințe trebuie să
încheie o poliță obligatorie
(PAD) împotriva a 3 riscuri:
cutremure, inundații, alunecări
de teren.
Chiar dacă ai o asigurare
facultativă de locuință, la
expirarea acesteia trebuie să
închei și polița obligatorie
PAD.
Potrivit legii, dacă nu te asiguri,
nu vei beneficia de niciun fel
de despăgubire de la bugetul
de stat sau local pentru
prejudiciile produse locuinței
ca urmare a dezastrelor
naturale.
Cât costă PAD?
Asigurarea costă 10 sau
20 EUR, în funcție de tipul
locuinței, pentru o sumă
asigurată de 10.000 și
respectiv 20.000 EUR.

Aceasta acoperă doar 3 riscuri
de catastrofă: inundații,
cutremur și alunecări de teren
și are o valabilitate de 12 luni.
Unde poți încheia asigurarea
PAD?
Polița PAD poate fi încheiată
la oricare din cele 12 societăți
de asigurare membre PAID
sau la asigurătorii care au
semnat un protocol de
colaborare cu PAID, precum şi
prin intermediul brokerilor de
asigurare.
Atenție!
PAD nu acoperă daunele
produse bunurilor din casă
și nici cheltuielile de cazare
provizorie până la refacerea
locuinţei! Aceasta acoperă
pagubele directe, dar și cele
indirecte provocate locuinţei,
consecinţă directă a producerii
evenimentului asigurat, dacă
acesta este confirmat de
autorităţile competente.

România
este printre cele mai
expuse ţări din lume la
cutremure, inundaţii şi
alunecări de teren.

Poliţele facultative
sunt emise de către
ALLIANZ-ŢIRIAC
www.allianztiriac.ro

De ce avem nevoie şi de o
asigurare facultativă de locuință?
Asigurarea obligatorie PAD
acoperă 3 riscuri de dezastre
naturale, pentru o valoare
de 10.000 de EUR, respectiv
20.000 de EUR, în funcţie
de tipul locuinţei. Casa ta
poate fi expusă şi altor riscuri,
dezastrele naturale fiind doar o
parte dintre acestea.
Incendiile, exploziile,
inundațiile provocate de
spargerea conductelor ori
furtul bunurilor din case sunt
amenințări permanente, la care
este supus orice proprietar de
locuință.

Pentru acoperiri peste
sumele asigurate de PAD
poţi încheia o asigurare
facultativă.

CARPATICA Asig
www.carpaticaasig.ro

Ai nevoie de o asigurare de
locuință, pentru că:

CREDIT EUROPE
www.ceasigurari.ro

• pe teritoriul României se
înregistrează, în medie, 15
incendii în fiecare zi;

GARANTA Asigurări
www.garanta.ro

• la interval de mai puțin de o
oră are loc un furt din locuințe;
• inundațiile provocate de
instalații vechi afectează în
fiecare an mii de case la nivel
național;

60 EUR
prețul mediu al unei asigurări
pentru protejarea casei tale!
Prețul unei astfel de asigurări
este accesibil tuturor, iar
beneficiile sunt pe măsură. Vei
plăti doar 0,1-0,3% din valoarea
locuinței sau a bunurilor
pentru o astfel de poliță.
riscuri speciale
(greve, tulburări civile,
vandalism)

incendiu şi
explozie;
inundaţii
produse
de apa din
conducte;

ASIROM VIG
www.asirom.ro

Ce riscuri poate
acoperi o poliţă
de asigurare
facultativă?

căderea
de corpuri
pe locuinţă;

avariile
centralelor
termice;

GOTHAER Asigurări
www.gothaer.ro
GROUPAMA
Asigurări
www.groupama.ro
OMNIASIG VIG
www.omniasig.ro
UNIQA Asigurări
www.uniqa.ro
ABC Asigurări
ASITO Kapital
ASTRA Asigurări
ATE Insurance
CERTASIG
CITY Insurance
EUROINS
EUROLIFE ERB
FATA Asigurări
GRAWE

riscurile
atmosferice
(furtună, grindină,
trăsnet etc.);
scurtcircuit, alte
fenomene electrice;

GENERALI România
www.generali.ro

Cum ai grijă de
locuinţa ta?
• Nu face modificări
care pot afecta
structura de
rezistenţă a clădirii;
• Nu amâna lucrările
de întreţinere şi
reparaţie a locuinţei;
• Nu depozita
materiale
inflamabile în
interiorul locuinţei
sau pe balcon;
• Verifică periodic
instalaţia de gaze;
solicită persoanelor
specializate
curăţarea şi
repararea anuală a
coşurilor de fum;
• Nu folosi instalaţii
de încălzire
improvizate sau cu
defecte şi nu le lăsa
nesupravegheate;
• Când pleci în
vacanţă verifică
instalaţiile de
utilizare a gazelor.

Distribuţie realizată
cu sprijinul

Cum obțin banii de la
asigurător în caz de daună?
Ai suferit o daună! Ce ai de
făcut?
• Anunţă în cel mai scurt timp
posibil organele abilitate
(Poliţie - în caz de efracţie,
Pompieri - în caz de incendiu
sau explozie), care vor întocmi
procese verbale de constatare
sau de cercetare.
• Informează compania sau
brokerul de asigurări la care
ai încheiat poliţa despre
producerea evenimentului.
Cum obţii despăgubirea?
Un reprezentant al
companiei de asigurări va
constata daunele produse
şi va propune soluţii de
reparaţie/înlocuire.
• Completează cererea de
despăgubire şi depune-o la
compania de asigurări.
• Plata despăgubirilor se
efectuează după 10-30 de
zile de la data depunerii
documentaţiei complete,
conform poliţei şi legislaţiei
în vigoare.

Compania de asigurări
poate amâna/refuza plata
despăgubirii dacă:
• În legătură cu dauna a fost
demarată o anchetă sau o
procedură penală împotriva
asiguratului;
• Cererea de despăgubire este
frauduloasă ori are la bază
declaraţii care se dovedesc
false.

Atenţie!
NU demara lucrările de
reparaţii înainte de sosirea
unui reprezentant al
companiei de asigurări!
Ia însă măsuri pentru
limitarea extinderii daunelor!

Consultantul tău de asigurări:

