ASIGURĂ-ȚI
LOCUINȚA!

www.asfromania.ro
www.paidromania.ro

Ce este și ce acoperă polița PAD
PAD - Polița de asigurare împotriva dezastrelor naturale – este o
poliță de asigurare obligatorie, care acoperă daunele produse de:

CUTREMURE

ALUNECĂRI
DE TEREN

INUNDAȚII

PAD acoperă daunele produse construcțiilor cu destinația de locuință ca
efect direct sau indirect al producerii riscurilor asigurate.
Prima de asigurare și suma asigurată prin polița obligatorie PAD depind
de tipul locuinței:
Suma asigurată

20.000 €

Locuința tip A

Prețul asigurării

20 € /an

Construcția cu structură de
rezistență din beton armat,
metal sau lemn sau cu pereți
exteriori din piatră, cărămidă
arsă, lemn sau din orice alte
materiale rezultate în urma unui
tratament termic și/sau chimic.

Suma asigurată

10.000 €

Prețul asigurării

10 € /an

Construcția cu pereți exteriori
din cărămidă nearsă sau din
orice alte materiale nesupuse
unui tratament termic și/sau
chimic.

Locuința tip B

Polița PAD se încheie exclusiv pentru imobilele cu destinație de
locuință. Dacă la adresa locației există mai multe imobile cu destinația
de locuință, pentru fiecare se emite câte o poliță PAD.

De unde cumperi polița PAD
Asigură-ți locuința înainte de producerea unui dezastru natural.
Polița PAD poate fi achiziționată prin intermediul rețelelor de distribuție
ale societăților de asigurare cu care PAID are parteneriat:
» 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

Nerespectarea de către persoanele fizice sau juridice a obligației de
asigurare a locuinței constituie contravenție și se sancționează cu amendă
de la 100 la 500 de lei.
Polița de asigurare PAD este obligatorie. Persoanele fizice sau juridice care
nu își asigură locuințele aflate în proprietate nu beneficiază, în cazul producerii
unuia dintre riscurile acoperite de polița PAD, de niciun fel de despăgubiri de
la bugetul de stat sau de la bugetul local pentru prejudicii aduse locuințelor.

Ce faci în caz de daună
Ce trebuie să faci dacă ai suferit o daună în urma unei
inundaţii, a unui cutremur sau a unei alunecări de teren:
1. Anunţă imediat autorităţile competente!
2. Solicită autorităților întocmirea procesului verbal care atestă producerea
evenimentului asigurat!
3. Ia măsurile necesare pentru limitarea pagubei!
4. Contactează de îndată asigurătorul care a eliberat PAD!

Polița PAD are o valabilitate de 12 luni
Polița ta PAD este în vigoare? Verifică pe:

www.paidromania.ro

Așază polița PAD la baza unui viitor sigur pentru tine și familia ta.

Construiește-ți viitorul înțelept,

ASIGURĂ-ȚI
LOCUINȚA!

