Asociaţia pentru
Promovarea Asigurărilor

Îţi iubeşti

casa?

Fă-i o asigurare!

Ghidul siguranţei casei tale
by
PARTENERI

PARTENERI MEDIA

Poliţele obligatorii
sunt emise de către

Ce este asigurarea
obligatorie PAD?
Eşti proprietarul unei locuinţe?
Eşti obligat prin lege să o asiguri!

şi sunt vândute prin
reţelele companiilor:
PAID România
031.105.42.60
oﬃce@paidromania.ro

ABC Asigurări
ASTRA Asigurări
CARPATICA Asig
CertAsig
CITY Insurance
CREDIT EUROPE
EUROINS
GENERALI România
GRAWE
GROUPAMA
PLATINUM

Dacă eşti proprietarul unei
locuinţe, legea te obligă să o
asiguri împotriva a 3 dezastre
naturale – inundaţii, cutremure
şi alunecări de teren. Pentru
acest lucru, ai la dispoziţie
două soluţii: poliţa obligatorie
PAD sau o asigurare facultativă
a locuinţei care să includă
aceste riscuri, plus altele alese
de tine.
Ce este PAD?
Poliţa PAD, cunoscută şi
drept asigurare obligatorie
a locuinţei, acoperă doar
cele trei riscuri catastrofale:
cutremure, inundaţii şi
alunecări de teren.
Ce se întâmplă dacă nu ai
asigurare de locuinţă?
• Poţi ﬁ amendat cu o sumă
cuprinsă între 100 şi 500
lei, dacă nu ai asigurare

UNIQA Asigurări

obligatorie de locuinţă sau
asigurare facultativă care
include cele 3 riscuri cuprinse
în poliţa PAD.
• Vei suporta din buzunarul
propriu cheltuielile pentru
refacereaa locuinţei
lo
ocu
cuiinţe
inţe
ţeii di
d
distruse sau
avariate.
e.

Atenţie!
PAD NU acoperă
daunele produse
bunurilor din casă.
PAD acoperă doar
daunele produse
casei tale de
cutremure, inundaţii
şi alunecări de teren

C
D?
Cât costă PAD?

20 EUR

10 EUR

pentru o sumă asigurată d
de
20.000 EUR, dacă locuinţa este
din beton armat, metal ori
lemn sau are pereţi exteriori
din piatră sau cărămidă arsă.

pentru
ru o sumă asigurată de 10
10.000
EUR, dacă locuinţa este construită
din cărămidă nearsă sau din orice
alte materiale nesupuse unui
tratament termic şi/sau chimic.

Ce este asigurarea
facultativă a locuinţei?
Deşi eşti obligat să îţi asiguri
locuinţa, nu trebuie neapărat
să închei o poliţă PAD. Legea îţi
permite să alegi şi o asigurare
facultativă, care să acopere cele
trei riscuri incluse în asigurarea
obligatorie, plus altele dorite
de tine.
De ce să alegi o asigurare
facultativă?
O asigurare facultativă a
locuinţei acoperă mai multe
riscuri decât o poliţă PAD. În
plus, cele 3 riscuri catastrofale
pot ﬁ irelevante pentru zona
în care se aﬂă locuinţa ta. De

exemplu, o casă din mijlocul
unui oraş dintr-o regiune
de câmpie este mai expusă
incendiilor decât alunecărilor
de teren. Iar în cazul în care
casa ta ia foc, o poliţă PAD nu
te poate ajuta.
Cât costă asigurarea
facultativă?
Pentru această asigurare
plăteşti 0,1 - 0,3% din valoarea
locuinţei şi a bunurilor. Astfel,
pentru o casă asigurată la o
valoare de 60.000 EUR, poliţa
costă aproximativ 60 EUR pe
an.
riscuri speciale
(greve, tulburări civile,
terorism, vandalism)

incendiu şi
explozie;
inundaţii
produse
de apa din
conducte;

Ce riscuri poate
acoperi o poliţă
de asigurare
facultativă?

căderea
de corpuri
pe locuinţă;

avariile
centralelor
termice;

ASIROM VIG
www.asirom.ro
GROUPAMA
www.groupama.ro
OMNIASIG
www.omniasig.ro
UNIQA Asigurări
www.uniqa.ro
GENERALI
www.generali.ro
CITY Insurance
www.cityinsurance.ro
EUROINS
www.euroins.ro
GRAWE Asigurări
www.grawe.ro
ABC Asigurări
ALLIANZ-ŢIRIAC
ASITO Kapital
ASTRA Asigurări
ATE Insurance

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

Ar ﬁ bine să asiguri şi:
• bunurile din locuinţă,
în totalitate sau parţial;

Ce companii
oferă asigurări
facultative?

• daunele produse
vecinilor (prin asigurarea
de răspundere civilă faţă
de terţi).

CARPATICA Asig
CERTASIG
CREDIT EUROPE
Asigurări
EFG Asigurări
Generale
GARANTA Asigurări
PLATINUM

Cum
um îţi
îţ protejezi
locuinţa
locuin
inţa de hoţi?
• Montează
Mo
ontează
ză o uşă
şă
confecţionată
dintr-un material
rezistent la solicitări
mecanice şi termice,
prevăzută cu un
sistem de închidere
securizat, în mai
multe puncte;
• Montează un
sistem de alarmă şi
apelează la ﬁrme de
pază şi protecţie.
• Nu anunţa pe
conturile de reţele
sociale (Facebook,
Twitter) când vei
ﬁ plecat de acasă,
mai ales dacă pleci
pentru o perioadă
mai lungă de timp.

Pentru sesizări
şi reclamaţii
contactează:
• Asigurătorul tău
• CSA - Comisia
de Supraveghere a
Asigurărilor
www.csa-isc.ro

Ce faci 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
va
asiguratului;
• Cererea de despăgubire e
este
ste
st
e
frauduloasă ori are la bază
declaraţii care se dovedescc
false.

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, scoate
din priză toate aparatele
electrice şi veriﬁcă instalaţiile
de utilizare a gazelor.

Atenţie!
NU demara
lucrările de
reparaţii până
la sosirea unui
reprezentant al
companiei de
asigurări!

