Campanie Naţională de Informare
cu sprijinul

realizată de

Campanie Naţională de Informare
Schimbările climatice generează fenomene meteo tot mai periculoase și frecvente.
Acestea ne pun în pericol atât viețile, cât și locuințele...
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Parteneri Media

Octombrie este Luna Asigurărilor de Locuinţe
şi a Conştientizării Schimbărilor Climatice

Iată 6 lucruri
pe care le poţi
face şi tu în
lupta împotriva
schimbărilor
climatice

Reciclează şi optează pentru produse din materiale reciclate
Adoptă o dietă „prietenoasă” pentru mediu
Implică-te în acţiuni de ecologizare
Foloseşte energia în mod eficient
Consumă mai puţine resurse
Călătoreşte „în stil eco”

www.asigurarealocuintelor.ro

Asigurarea obligatorie a locuinței Asigurarea facultativă a locuinței
Asigurarea locuinței este obligatorie prin
lege, iar proprietarii de locuințe trebuie să
încheie o poliţă obligatorie PAD împotriva
a trei riscuri ca fenomene naturale:

cutremure

inundaţii

alunecări
de teren

De asemenea, poliţa PAD acoperă şi
daunele directe provocate locuinței de
consecințele indirecte ale producerii
unuia dintre cele trei riscuri acoperite.
De exemplu: un incendiu sau o explozie
provocate de un cutremur sau de o
alunecare de teren.
» În eventualitatea unui dezastru natural,
polița PAD îți oferă resursele necesare să
o iei de la capăt.
» Fii un cetățean responsabil, nu aștepta
ajutor de la stat, ajută-te singur! Asigurăți locuința sau riști să rămâi fără un
acoperiș deasupra capului!

Trebuie să ştii:
» Polița PAD se încheie pentru 1 an
» Poţi verifica valabilitatea poliței tale
PAD online, pe www.paidromania.ro

ASIGURĂ-TE!

Polița PAD
Preț și valoarea despăgubirii
» PAD costă 10 EUR/an și îți oferă o
despăgubire maximă de 10.000 EUR,
dacă locuinţa ta este din cărămidă nearsă
sau din alte materiale netratate termic și/
sau chimic

Dezastrele naturale acoperite de polița PAD sunt
doar 3 dintre riscurile care îți amenință constant
locuința. Dar casa ta este expusă în permanență
și altor riscuri, care pot fi acoperite printr-o
poliță facultativă. Aceasta îți protejează locuința
și bunurile la valoarea lor reală împotriva mai
multor alte riscuri.

ATENŢIE!

De unde cumperi asigurarea
obligatorie a locuinţei?
De la asigurătorii cu care PAID România a
încheiat un protocol de colaborare sau de
la orice distributor de asigurări autorizat.
La ce trebuie să fii foarte atent atunci când
închei o asigurare?
Citește cu atenție condițiile de asigurare, riscurile
acoperite și excluderile!
Asigură-te că informațiile trecute în contractul de
asigurare sunt corecte și complete.
Verifică dacă în contractul de asigurare există o
franșiză.

» oferă protecție suplimentară la
cutremure, inundații și alunecări de
teren, peste sumele asigurate prin polița
obligatorie PAD
» acoperă cele mai frecvente riscuri
la care locuința ta este expusă: incendii,
explozii, furtună, grindină, inundații
provocate de spargerea accidentală a
conductelor, furt, vandalism, căderea
unor corpuri din exterior pe clădire etc.

» PAD costă 20 EUR/an și îți oferă o
despăgubire maximă de 20.000 EUR,
dacă locuinţa ta este din cărămidă, beton
sau lemn

» Asigurarea obligatorie a locuinței
NU ACOPERĂ alte riscuri în afara
celor trei menționate (cutremure,
inundații, alunecări de teren)!
» Daunele provocate bunurilor
din locuință, precum și cele ale
anexelor, dependințelor, dotărilor
și utilităților care nu sunt legate
structural de locuința asigurată NU
SUNT ACOPERITE de poliţa PAD!

Beneficiile asigurării
facultative a locuințelor

Cât costă?
Prețul pentru o asigurare facultativă a locuinței
se stabilește în funcție de factori precum
caracteristicile imobilului, suma asigurată și
riscurile acoperite.

» poate acoperi pagubele pe care le
provoci vecinului (răspunderea civilă
legală), de exemplu, prin inundare
» oferă protecție pentru bunurile din
locuință, precum și pentru anexele,
dependințele, dotările și utilitățile care
nu sunt legate structural de locuința
asigurată

ATENŢIE!

NU poți cumpăra o asigurare
facultativă dacă nu ai o
poliță obligatorie de locuință
PAD! Protejează-ți locuința
complet, PAD + facultativă!

» Nu te grăbi să cumperi cea mai
ieftină asigurare facultativă!
» Studiază ofertele și, apoi, alege polița
care îți asigură casa și bunurile la
valoarea lor reală.

Ce faci în caz de daună?

Cum obții despăgubirea?

Anunță imediat, la numărul unic de urgență
112, autoritățile competente; ia măsurile
necesare pentru a limita pagubele și pentru a
preveni eventualele degradări.

Anunţă cât mai repede compania de asigurare!
Un reprezentant al acesteia va veni pentru a
constata daunele și pentru a propune soluții
de reparații/înlocuire, conform contractului
agreat.

Informează, în cel mai scurt timp, asigurătorul
sau brokerul la care ai încheiat polița.

