Asigură-ti

Dacă eşti surprins de un cutremur:

locuinta

Campanie Naţională de Informare
Parteneri
...în interiorul unei clădiri:
» Rămâi în interiorul
casei! Nu folosi lifturile!
» Evită să stai
Nu folosi scările în
în apropierea
timpul cutremurului!
rafturilor,
mobilierului înalt
sau corpurilor
suspendate!
» Stai departe de
ferestre, uşi glisante
din sticlă şi oglinzi!
» Nu sta
niciodată sub balcon!
Nu ieşi pe balcon sau
» Stai sub un corp de
pe terasă!
mobilier solid, tocul

... în afara unei clădiri:
» Îndepărtează-te
de clădiri, stâlpi de
iluminat şi cabluri
de utilităţi!

» Nu fugi pe stradă!

Asigură-ti

locuinta

Campanie Naţională de Informare

» Deplasează-te încet
către un loc deschis!

by

unei uşi sau sub o
grindă.

... într-un vehicul în mişcare
» Nu părăsi
vehiculul pe timpul
mişcării seismice!

» Nu opri maşina
lângă clădiri,
copaci şi cabluri de
utilităţi!

rărilor de

Luna Asi

» Când părăseşti
locuinţa, ia cu tine
actele de identitate,
un mijloc de
iluminat cu baterii,
medicamente, bani,
haine de schimb etc.

gu
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Parteneri Media

» În lipsa unui loc
sigur, acoperă-ţi
capul şi stai
ghemuit într-un
colţ interior
al încăperii.

TO M B R I E

www.facebook.com/AsiguraTe
www.asigurarealocuintelor.ro

ASIGURAREA OBLIGATORIE
Legea te obligă să-ţi asiguri
casa pentru:
» Cutremur
» Alunecări de teren
» Inundaţie
ca fenomene naturale
Poliţa PAD acoperă şi daunele directe
provocate locuinţei tale care sunt
consecinţa indirectă a producerii
unuia dintre cele 3 riscuri, de exemplu
incendiul sau explozia provocate de un
cutremur sau o alunecare de teren.

Nu aştepta ajutor de la
stat – asigură-te tu sau
rişti să rămâi fără casă!

ASIGURAREA FACULTATIVĂ

Atenţie!
Asigurarea obligatorie a locuinţei
NU ACOPERĂ alte riscuri decât cele 3
menţionate!
PAD nu acoperă daunele pentru
bunurile din casa ta sau cheltuieli de
cazare până la refacerea locuinţei!

Poliţele obligatorii sunt emise de
către PAID România
021.9930/021. 406.61.00
office@paidromania.ro

Preț: 10 EUR/an
Despăgubire maximă: 10.000 EUR

cutremur, inundaţii şi alunecări de teren
peste asigurarea obligatorie PAD;

» acoperă cele mai frecvente riscuri care îţi
afectează locuinţa (incendiu, furt, explozii,
inundații de la apa din conductă, avarii
casnice), dar şi pagube pe care ai putea să
le provoci locuinţei vecinului;

Poliţa PAD se încheie pentru 12 luni.

» poate include protecţie pentru bunurile
din casă.

Poţi cumpăra poliţa PAD de la asigurătorii
cu care PAID are încheiat Protocol de
colaborare.

Cât costă asigurarea facultativă?

60-80 EUR/an este preţul mediu
pe care îl plăteşti pentru asigurarea
facultativă a casei tale, în funcție de
valoarea acesteia!

» locuinţă din cărămidă/beton/
lemn
» locuinţă din cărămidă nearsă, alte
materiale fără tratament termic/chimic

Asigurarea facultativă:

» îţi oferă protecţie suplimentară la

Cât costă PAD?

Preț: 20 EUR/an
Despăgubire maximă: 20.000 EUR

O asigurare facultativă
înseamnă siguranță pentru
casa ta și protecția bunurilor
tale la adevărata lor valoare!

Atenţie!
NU poți cumpăra o asigurare
facultativă dacă nu ai o poliţă
obligatorie de locuință PAD!
Când închei o poliţă de asigurare
facultativă:

» Citeşte cu atenţie condiţiile de
asigurare şi excluderile;
» Completează corect declaraţia de
asigurare;
» Verifică dacă există o franşiză în
contract (dacă o parte din daună cade în
sarcina ta);
» Verifică situațiile în care asigurătorul
poate refuza plata daunei.
Nu te grăbi să achiziţionezi cea mai
ieftină poliţă! Important este să îți
asiguri casa și bunurile la valoarea
lor reală și pentru riscurile la care
sunt expuse!

Companii de la care poţi cumpăra asigurări obligatorii şi facultative de locuinţă:
ALLIANZ-ŢIRIAC Asigurări

EUROINS România GARANTA Asigurări GENERALI România GOTHAER Asigurări Reasigurări
GRAWE România GROUPAMA Asigurări OMNIASIG VIG
ABC Asigurări ASIROM VIG ASITO Kapital ASIMED ATE Insurance CERTASIG
CITY Insurance CREDIT EUROPE Asigurări EUROLIFE ERB EXIM România
UNIQA Asigurări

