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Asigurarea obligatorie
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
Poliţa PAD acoperă atât daunele provocate de
cutremure, inundații și alunecări de teren ca fenomene
naturale, cât și 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. Asigură-ți locuința sau riști să rămâi fără un
acoperiș deasupra capului!
Polița PAD se încheie pentru o perioadă de
12 luni. Ai deja o poliță PAD pentru locuința ta, dar
nu știi dacă a expirat sau e încă în vigoare? Verifică
valabilitatea poliței tale pe www.paidromania.ro.

Polița PAD - preț și valoarea despăgubirii
Dacă ești proprietarul unei locuințe din cărămidă, beton sau lemn,
polița PAD te costă 20 EUR/an și îți oferă o despăgubire maximă
de 20.000 EUR.
Dacă ești proprietarul unei locuințe din cărămidă nearsă sau din
alte materiale netratate termic și/sau chimic, polița PAD te costă
10 EUR/an și îți oferă o despăgubire maximă de 10.000 EUR.

ATENŢIE!
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!

Polițele obligatorii PAD sunt emise de către PAID România și pot fi
cumpărate de la asigurătorii cu care PAID a încheiat un protocol de
colaborare:
ABC Asigurări ALLIANZ-ȚIRIAC Asigurări
ASIMED ASIROM VIG ASITO Kapital
ATE Insurance CERTASIG CITY Insurance ERGO
EUROINS România EUROLIFE Asigurări EXIM România
GARANTA Asigurări GENERALI România
GOTHAER Asigurări Reasigurări GRAWE România
GROUPAMA Asigurări OMNIASIG VIG
UNIQA Asigurări

Asigurarea facultativă
a locuinței
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, care pot fi acoperite printr-o poliță facultativă,
care îți protejează locuința și bunurile la valoarea lor reală
împotriva mai multor riscuri.

Beneficiile asigurării facultative de locuință:
» 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.

Cât costă?

Prețul mediu pentru o asigurare
facultativă a locuinței, în funcție de
valoarea acesteia, este de

60-80 EUR/an.

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

Când închei o poliță facultativă pentru locuință:
» Citește cu atenție condițiile de asigurare și excluderile și
asigură-te că ai înțeles exact conținutul contractului de
asigurare;
» Asigură-te că informațiile trecute în contractul de asigurare
sunt corecte și complete;
» Verifică dacă în contractul de asigurare există o franșiză
(dacă o parte din daună trebuie acoperită de tine);
» Asigură-te că înțelegi corect condițiile și situațiile
de excludere - în care asigurătorul poate refuza plata
despăgubirii.
Nu te grăbi să cumperi cea mai ieftină asigurare facultativă,
studiază piața, informează-te corect asupra ofertelor și, apoi,
alege polița facultativă care îți asigură casa și bunurile la
valoarea lor reală. Nu prețul trebuie să fie factorul decisiv în
alegerea ta, ci riscurile la care locuința și bunurile sunt expuse
și nivelul de protecție oferit de polița de asigurare.
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Cum poţi să ai o casă cât
mai sigură la cutremur?
» Nu face modificări care pot afecta structura
de rezistenţă a clădirii.
» Plasează închizători pe uşile rafturilor din
bucătărie şi ale celor suspendate.
» Nu atârna tablouri, fotografii înrămate sau
oglinzi deasupra paturilor.
» Fixează bine lustrele şi ventilatoarele de pe tavan.
» Prinde bine de perete rafturile şi piesele de mobilier care se
pot răsturna.
» Fixează aparatele electrice și electrocasnice (monitoare,
calculatoare, televizoare etc.) de suportul pe care sunt aşezate.
» Mută obiectele instabile sau mobila grea departe de uşi sau
de zonele de evacuare.
» Depozitează substanţele toxice sau inflamabile în recipiente
închise ermetic, pe rafturile de jos, cât mai aproape de podea,
în rafturi închise.
» Plasează obiectele grele sau voluminoase şi obiectele de
sticlă sau care se pot sparge uşor pe rafturile de jos, cât mai
aproape de podea.

7 români din 10

consideră că locuinţa lor ar avea de suferit în cazul
unui cutremur de peste 7 grade pe scara Richter**
**conform unui sondaj realizat în 2016, în cadrul campaniei
„Octombrie – Luna Asigurărilor de Locuinţe”
Notă: Riscul de cutremur este acoperit de asigurarea obligatorie a locuinţei, în limita a
10.000 sau 20.000 euro, precum şi de o asigurare facultativă de locuinţă.

Cum poţi să ai o casă cât
mai sigură la inundaţii?
» Nu îţi construi locuinţa într-o zonă
inundabilă.
» Dacă ai construit deja, ia în calcul mai
multe măsuri de securitate:
Ai grijă ca locuinţa să fie ridicată deasupra nivelului solului,
cu subsol impermeabil;
Ai grijă ca firele electrice şi prizele, dar şi aparatele electrice,
centrala termică, aerul condiţionat, boiler-ul etc. să fie
poziţionate deasupra nivelului la care apa a ajuns în cazul unor
inundaţii anterioare din aceeaşi zonă;
» Dacă ai subsol, foloseşte o substanţă izolantă pentru a-ţi face
pereţii impermeabili.
» Instalează-ţi clapete antirefulare în ţevile de scurgere, toalete şi
chiuvete.
» Construieşte bariere pentru a opri pătrunderea apei în casă în
caz de inundaţie (ex.: un gard de piatră în jurul casei).
» Curăţă şanţurile şi rigolele de scurgere, pentru a permite
evacuarea apelor pluviale.

~ 800 de case

au fost distruse sau avariate de inundaţii, în primele
6 luni ale acestui an.***
***conform datelor Inspectoratului General pentru Situaţii
de Urgenţă - IGSU
Notă: Riscul de inundaţie este acoperit de asigurarea obligatorie a locuinţei, în limita a
10.000 sau 20.000 euro, precum şi de o asigurare facultativă de locuinţă.

Cum îţi protejezi locuinţa de hoţi?
» Montează un vizor la uşă.
» Dacă locuieşti la parter sau la casă, instalează
grilaje metalice la ferestre.
» Montează o uşă metalică la intrarea în
casă, prevăzută cu încuietori sigure.
» Nu lăsa ca bunurile de valoare să se
vadă prin fereastră. Pune draperii şi
jaluzele la ferestre.
» Fixează toate ferestrele accesibile cu
sisteme de blocare.
» Instalează un sistem de iluminare
exterior sau un bec în dreptul uşii de la
intrare.
» Montează un sistem de alarmă conectat la o
societate de pază.
» Instalează un dispozitiv de supraveghere video a
locuinţei/ blocului.
» Montează la vedere plăcuţe de atenţionare cu privire la
existenţa unui sistem de securitate (o sirenă de exterior poate fi
extrem de eficientă).
» Dacă ai pierdut o cheie sau te muţi într-o altă casă, înlocuieşte
încuietoarea.

4 din 10

români au declarat că li s-a întâmplat să plece de acasă şi să
uite uşa de la intrare descuiată sau geamurile deschise larg*
*conform unui sondaj realizat în 2017, în cadrul campaniei
„Octombrie – Luna Asigurărilor de Locuinţe”
Notă: Îţi poţi proteja financiar bunurile din locuinţă în caz de furt
încheind o asigurare facultativă de locuinţă care acoperă acest risc.

Cum îţi protejezi
locuinţa
de incendii?
» Nu depozita obiecte uşor
inflamabile (cutiile cu vopsea,
diluanţii etc.) lângă surse de căldură.
» Nu arunca de la fereastră sau de pe balcon ţigara nestinsă.
Nu fuma în pat.
» Nu lăsa aragazul sau focul din sobă fără supraveghere.
» Verifică în mod regulat cablurile electrice, precum şi aparatele
şi sistemele de încălzire.
» Verifică periodic instalaţia de gaze și coşurile de fum.
» Nu lăsa chibrituri sau brichete la îndemâna copiilor.
» Nu folosi improvizaţii în cazul instalaţiilor electrice sau termice.
» Nu bloca scările de incendiu şi ieşirile de urgenţă.
» Învaţă să utilizezi extinctorul.
» Când pleci în vacanţă, scoate din priză toate aparatele electrice
şi verifică instalaţiile de utilizare a gazelor.
» Dacă ai văzut un incendiu, sună imediat la 112.

1 din 4

români a uitat în priză un aparat
care ar fi putut provoca un incendiu*
*conform unui sondaj realizat în 2017, în cadrul campaniei
„Octombrie – Luna Asigurărilor de Locuinţe”

Notă: Riscul de incendiu este acoperit de asigurarea facultativă de locuinţă.

Ce faci în caz de daună?
» Anunță imediat, la numărul unic de urgență 112,
autoritățile competente (Poliția - în caz de efracție -,
Pompierii - în caz de incendiu, explozie -, etc.);
» Ia măsurile necesare pentru a limita pagubele și
pentru a preveni eventualele degradări;
» Informează, în cel mai scurt timp, asigurătorul sau
brokerul la care ai încheiat polița;
» Solicită întocmirea procesului verbal de constatare
cu privire la cauzele și împrejurările în care s-a produs
evenimentul asigurat.

Cum obții despăgubirea?
Dosarul de daună este deschis de către asigurător în baza înștiințării scrise. Un reprezentant al companiei de asigurări va veni la
fața locului, în termenul agreat, pentru a constata daunele și
pentru a propune soluții de reparații/înlocuire.
» Odată completată, cererea de despăgubire se depune la
asigurător.
» Plata despăgubirii se efectuează după 10-30 de zile de la data
depunerii documentației (în funcție de condițiile poliței).

ATENŢIE!
Asigurătorul poate amâna/refuza
plata despăgubirii dacă:
» A fost demarată o anchetă în legătură
cu dauna produsă sau o procedură
penală împotriva deținătorului poliței;
» Cererea de despăgubire este
frauduloasă sau conține declarații false.

