
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.
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Ce faci în caz de daună? Casa ta: soluții de securitate

Cum obții despăgubirea?
De ce să optezi pentru un sistem 
de securitate al casei tale:

» 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.

»  Solicită o analiză de risc a locuinței pentru a-ți 
identifica nevoile de protecție înainte de a opta 
pentru o soluție de securitate.
» Ai în vedere întreținerea permanentă a 
sistemelor instalate.
» Este recomandat să instalezi detectoare de 
prezență în toate camerele cu uşi sau ferestre ce 
au acces direct spre exterior.

» Dosarul de daună este deschis de către 
asigurător în baza înștiințării scrise. Un 
reprezentant al companiei de asigurări va veni 
la fața locului, în maximum cinci zile, 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).

» Reduci posibilitatea de a cădea pradă 
infractorilor.
» Un infractor surprins în acțiune poate fi 
periculos: un sistem de securitate poate evita/ 
diminua amenințarea într-o astfel de situație.
» Costul unui sistem de securitate este mult mai 
mic decât stresul violării intimității locuinței şi 
pierderii/ deteriorării bunurilor tale.
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*Cu sprijinul  
Asociația Română pentru Tehnică de Securitate
Asociație de utilitate publică
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ATENŢIE!
De cele mai multe ori, 
soluţiile ieftine nu sunt şi 
cele mai sigure

www.asigurarelocuintelor.ro
facebook.com/AsiguraTe/



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

» cutremure 
» inundaţii
» alunecări de teren.

 Polița 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 
provocată 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 de la început. Asigură-ți 
locuința sau riști să rămâi fără un acoperiș 
deasupra capului!

ATENŢIE!
Asigurarea obligatorie a 
locuinței NU ACOPERĂ 
alte riscuri în afara celor trei 
menționate (cutremure, 
inundații, alunecări de teren)!
Daunele provocate bunurilor 
din locuință sau cheltuielile 
de cazare până la refacerea 
locuinței NU SUNT 
ACOPERITE de poliţa PAD!

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

Polița PAD
preț și valoare despăgubire

Asigurarea facultativă – Beneficii

Asigurarea facultativă – Preț

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.

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

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

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 ERB  

EXIM România  GARANTA Asigurări  GENERALI România  GOTHAER Asigurări Reasigurări  
GRAWE România  GROUPAMA Asigurări  OMNIASIG VIG  UNIQA Asigurări.

 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. 

» 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 poți 
provoca locuinței vecinului (răspunderea civilă 
legală);
» oferă protecție pentru bunurile din locuință.

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

60-80 EUR/an.
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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 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.


