ASIGURĂRILE DE LOCUINŢĂ
Doar 1 din 5 români au încheiat, în 2021, o poliţă obligatorie de asigurare
pentru locuinţă!
3 din 4 români spun că sunt interesaţi să-și asigure locuinţa, conform unui
sondaj de opinie realizat de UNSAR împreună cu IRES.

Cele mai frecvente riscuri care ne afectează locuinţele*
Furtul din locuinţe: 49 de case au fost sparte zilnic în prima jumătate a
anului 2021, fiind sesizate 6.813 infracţiuni de furt în acea perioadă.
Incendiile: 6.675 de locuinţe au fost afectate de incediu pe parcursul anului
2020, cauzele principale fiind reprezentate de coșuri sau burlane de fum
defecte sau necurăţate (31% din totalul acestora), instalaţii electrice defecte
sau improvizate (25%), mijloace de încălzire defecte, improvizate sau
nesupravegheate (12%) și foc deschis (7%).
Inundaţiile: 3.335 de locuinţe au fost afectate de inundaţii pe parcursul
anului 2020.
Toate aceste riscuri, dar și multe altele sunt acoperite de Groupama, prin
poliţa de asigurare facultativă a locuinţei.
*Conform celor mai recente date ale Inspectoratului General al Poliţiei Române
(IGPR), analizate de 1asig.ro

AVANTAJE
Flexibilitate: asigurare flexibilă și adaptabilă ce poate fi configurată în
funcţie de nevoile tale.
Rapiditate: autoconstatarea daunei pentru cele cu o valoare redusă. Banii
vor fi viraţi în contul tău în maxim 72 de ore de la primirea acordului.
Video Asist: modalitate simplă și rapidă de constatare a daunelor, prin
asistenţă video.
Dacă avaria din locuinţa ta îi afectează și pe vecini, te poţi baza pe
componenta de răspundere civilă.
Promptitudine în acordarea despăgubirilor.

RISCURI ASIGURATE
Poliţa facultativă de locuinţă
incendiu, trăsnet, explozie;
inundaţie, furtună, prabușiri sau alunecări de teren, greutatea zăpezii,
cutremur;
căderea aparatelor de zbor;
lovirea de către vehicule;
avarii accidentale: furt, cădere de corpuri, undă sonică, riscuri politice,
vandalism, inundaţie de la vecini etc.
Pot fi adăugate clauze suplimentare precum:
asigurarea conţinutului (bunuri fără listă);
răspundere civilă.

Poliţa obligatorie de locuinţă (PAD):
inundaţie;
cutremur;
alunecări de teren.

EXEMPLU DE CALCUL AL PRIMEI
DE ASIGURARE ANUALE
POLIŢA FACULTATIVĂ DE LOCUINŢĂ
SUMA ASIGURATĂ:
Locuinţă: 300.000 RON
Conţinut (bunuri): 25.000 RON
Răspundere civilă: 10.000 RON

PRIMA DE ASIGURARE/AN:
Locuinţă: 300 RON
Conţinut: 35 RON
Răspundere civilă: 16 RON

TOTAL Prima de asigurare anuală, poliţa facultativă: 351 RON

POLIŢA OBLIGATORIE PAD
SUMA ASIGURATĂ: 10.000 EUR/20.000 EUR
PRIMA DE ASIGURARE/AN: 10 EUR/20 EUR

DE CE GROUPAMA
Asistenţă profesionistă în găsirea soluţiei optim
Avizare online, simplă și rapidă: www.groupama.ro/avizare-daune-online
Inovaţie prin serviciile de Video Asist, Casco Gradual, asistentul virtual “AMELIE”
Eficienţă prin opţiunile de plăţi online, semnatură electronică
Continuitate financiară alături de un partener de încredere

Accesează

Pentru mai multe detalii despre
produsele de asigurare și serviciile
oferite, contactează reţeaua de unităţi
teritoariale ale băncii.

groupama.ro
Asistent virtual Amelie (24/7)

Sună

0374 110 110
Luni - Vineri 8:00 - 18:00

