Asigurã-ţi locuinţa!
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Asigurarea obligatorie a locuinţei
Proprietarii de locuințe trebuie să încheie o poliţă obligatorie
PAD împotriva a trei riscuri de catastrofă naturală:

cutremur

inundaţii

alunecări de teren
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.

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

De ce să închei o poliţă PAD?
În eventualitatea unui dezastru natural, polița PAD îți oferă
resursele necesare să o iei de la capăt. Fii responsabil şi alege
asigurarea potrivită pentru casa ta!
Asigură-ţi locuinţa sau riști să rămâi fără un acoperiș deasupra
capului!

Asigurarea facultativă a locuinţei
Dezastrele naturale acoperite de polița PAD sunt doar câteva
dintre riscurile care îți amenință constant locuința. Dar casa ta
este expusă în permanență și altor riscuri (incendiu, inundație
cu apă de conductă, furt etc.). Ele pot fi acoperite printr-o poliță
facultativă. Aceasta îți protejează locuința și bunurile la valoarea
lor reală împotriva riscurilor asigurate.

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

Atenţie!
NU poți cumpăra o asigurare facultativă dacă nu ai o poliță
obligatorie de locuință PAD!
Protejează-ți locuința complet!
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Beneficiile asigurării facultative
de locuinţă
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.
poate acoperi pagubele pe care le provoci
vecinului (răspunderea civilă legală)

oferă protecție pentru
bunurile din locuință,
precum și pentru anexele,
dependințele, dotările și
utilitățile care nu sunt
legate structural de
locuința asigurată

Schimbările climatice îţi
ameninţă nu doar casa,
ci şi afacerea
Ai o afacere? O inundaţie, un
incendiu sau o furtună îţi pot
crea probleme de care nu ai
nevoie.
Protejează-ţi financiar business-ul cu
o asigurare special dedicată nevoilor
tale. Riscurile acoperite sunt multiple,
iar în asigurare pot fi preluate:
clădirile și/sau bunurile din interior
echipamente
instalaţii
pierderile cauzate de întreruperea
parţială sau totală a activităţii
daunele produse terților
daunele cauzate proprietarului
de către chiriaş și invers

Şi casa ta este în pericol din cauza schimbărilor climatice.
Iată 7 lucruri pe care le poţi face pentru mediu:
1. Reciclează şi optează pentru produse din materiale reciclate.
2. Foloseşte energia în mod eficient: optează pentru becuri
ecologice, scoate din priză computerele, televizoarele şi alte
electronice atunci când nu le foloseşti, cumpără aparate electrocasnice cât mai eficiente energetic, nu irosi apa.
3. Adoptă o dietă „prietenoasă” pentru mediu şi nu arunca alimente.
4. Călătoreşte „în stil eco”: optează pentru transportul în comun,
mergi cu bicicleta, optează pentru „car-sharing”.
5. Consumă mai puţine resurse, aruncă mai puţin: repară tot ce
poţi repara, nu cumpăra obiecte de care nu ai nevoie,
refoloseşte.
6. Implică-te în acţiuni de ecologizare.
7. Vorbeşte despre impactul schimbărilor climatice şi despre ce
faci tu pentru a schimba lucrurile.

