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Cât costă PAD?

 locuinţă din cărămidă/ 
beton

Preț: 20 EUR/an
Despăgubire: 20.000 EUR

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

Preț: 10 EUR/an
Despăgubire: 10.000 EUR

Asigurarea obligatorie 
PAD

 Pereţi crăpaţi, case 
distruse – se întâmplă în 
fiecare an în România, 
ţara noastră fiind printre 
cele mai expuse din 
lume la aceste riscuri 
catastrofale. Crezi că nu 
ţi se poate întâmpla 
şi ție?

 Tocmai de aceea, 
asigurarea locuinței este 
obligatorie (polița PAD). 

 Legea nu-ți dă 
dreptul la niciun fel de 
altă despăgubire de la 
bugetul de stat sau local 
pentru pagube produse 
casei tale în urma 
dezastrelor naturale!

Nu aştepta ajutor 
de la stat! 
Asigură-ți locuința 
până nu este prea 
târziu!

 Inundaţie  Cutremur  
 Alunecări de teren

Poți pierde CASA şi tot ce ai agonisit o viaţă!
Asigurarea Locuințelor este obligatorie!

PAD acoperă 
3 riscuri de catastrofă la 
care este expusă locuinţa! 

 Inundaţie
 Cutremur
 Alunecări de teren

Asigurarea se încheie 
pentru 12 luni.

Asigurarea obligatorie 
NU ACOPERĂ daunele 

pentru bunurile din casa 
ta şi nici cheltuieli de 

cazare până la refacerea 
locuinţei! 

Poliţele obligatorii
sunt emise, conform 

legii, de către

Companii la care poți încheia asigurări  obligatorii și facultative de locuință

PAID România
021.9930/021. 406.61.00 
office@paidromania.ro

Poţi verifica dacă poliţa 
ta PAD este în vigoare 

pe site-ul: 
www.paidromania.ro
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  Incendiu  Furt
  Inundaţii provocate de instalaţii  Îngheţ

Asigurarea facultativă:
 oferă protecţie 

suplimentară la cutremur, 
inundaţii şi alunecări de 
teren față de PAD;

 asigură și alte riscuri 
care îţi afectează frecvent 
locuinţa (incendiu și 
explozii, furt, inundații 
de la apa din conductă, 
avarii casnice, dar şi 
pagube pe care ai putea 
să le provoci locuinţei 
vecinului).

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!

Asigurarea facultativă te ajută să îţi repari 
locuinţa! Este o completare a poliței 
obligatorii PAD.

Companii la care poți încheia asigurări  obligatorii și facultative de locuință

Nu te grăbi să 
achiziţionezi cea mai 
ieftină poliţă de pe 
piaţă! Important nu 
este CÂT PLĂTEŞTI, 
ci CE CUMPERI, şi 
raportul dintre cele 
două! 

Poliţa facultativă îţi este 
utilă pentru că:

 15 incendii au loc în 
fiecare zi în România 

 un furt în locuinţă se 
întâmplă în fiecare oră 

 mii de case sunt 
afectate anual de inundaţii 
la instalaţiile vechi.

Când închei o poliţă de 
asigurare facultativă:

Citeşte cu atenţie condiţiile 
de asigurare şi excluderile 
trecute în contract;

Completează corect 
declaraţia de asigurare (tipul 
clădirii, bunurile asigurate, 
cele suplimentare, moneda 
de plată etc.);

Completează o sumă 
asigurată cât mai aproape 
de valoarea de piaţă sau de 
nou a casei tale;

Verifică existența franşizei 
în contract (dacă o parte din 
daună cade în sarcina ta);

Verifică situațiile în care 
asigurătorul poate refuza 
plata daunei (neremedierea 
unor situaţii în timp de către 
asigurat etc.).
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ATENȚIE! Pentru riscurile de 
cutremur, inundații și alunecări 
de teren, asigurarea facultativă 
se încheie cu franșiză la nivelul 
sumei asigurate prin polița 
obligatorie.



 Anunță imediat la 112 
autorităţile competente 
(Poliţie în caz de efracţie, 
Pompieri în caz de incendiu 
sau explozie etc.);

 Solicită întocmirea 
procesului verbal de 
constatare referitor la 
cauzele şi împrejurările 
producerii evenimentului;

 Ia măsurile necesare în 
vederea limitării pagubei și 
prevenirea degradărilor;

 Informează în cel 
mai scurt timp, fără însă 
a depăși cele 60 zile 
de la data producerii 
evenimentului, în cazul 
asigurării obligatorii PAD 
sau termenul precizat în 
contractul de asigurare, în 
cazul asigurării facultative, 
asigurătorul sau brokerul la 
care ai încheiat poliţa.

Cum obţii despăgubirea?

În baza înștiințării scrise, 
asigurătorul va deschide 
dosar de daună, urmând 

ca în maximum 5 zile un 
reprezentant al acestuia 
să se prezinte la locul 
producerii evenimentului 
pentru a constata daunele. 
Acesta va propune soluţii 
de reparaţii/înlocuire.

Cererea de despăgubire se 
completează şi se depune la 
compania de asigurări.

Plata despăgubirii se 
efectuează după 10-30 de 
zile de la data depunerii 
documentaţiei complete, 
aşa cum se menţionează în 
poliţa ta de asigurare.

Compania de asigurări 
poate amâna/refuza plata 
despăgubirii dacă:

 A fost demarată o 
anchetă în legatură cu 
dauna sau o procedură 
penală împotriva 
deţinătorului poliţei;

 Cererea de despăgubire 
este frauduloasă ori conţine 
declaraţii 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;

• Verifică periodic 
instalaţia de gaze și 
coşurile de fum;

• Nu folosi instalaţii de 
încălzire improvizate 
sau cu defecte şi nu le 
lăsa nesupravegheate;

• Când pleci în vacanţă 
verifică instalaţiile de 
utilizare a gazelor.

Distribuţie realizată cu sprijinul

Ce faci în caz de daună?
NU demara 
lucrările de reparaţii 
înainte de sosirea 
unui reprezentant 
al companiei de 
asigurări! 
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