
Asigurarea anti-catastrofe
Fara emotii ca ramai in strada in cazul unui incendiu, al unei inundatii sau al unui cutremur - doar
daca ai o asigurare de casa. Siguranta acoperisului de deasupra capului inseamna si o cheltuiala in
plus. De anul acesta, cheltuiala ar putea fi obligatorie.
  
  Atunci cand vine vorba de asigurarea locuintei, specialistii spun ca sibienii sunt foarte deschisi. Pana in
momentul incheierii politei de asigurare. "Ce ieftin e, dar o facem mai incolo" - asta spun cei mai multi
dintre ei. Mergand pe considerentul "mie nu mi se poate intampla", majoritatea aleg sa-si puna la loc
sigur masina, decat sa isi asigure locuinta. De anul acesta, statul ar putea sa-i oblige pe romani sa incheie
o asigurare pentru locuinta. Specialistii in domeniu privesc cu scepticism initiativa guvernului roman si
considera ca e sortita esecului. SIBIANUL a contactat cateva firme de asigurari si va spune cat costa o
polita de asigurare a locuintei.
  
  Ţine loc de paratrasnet
  
  Suma pe care va trebui sa o platiti pentru a va asigura locuinta difera in functie de firma asiguratoare.
Dar si de suprafata imobilului, vechimea si tipul cladirii, anul construirii si gradul de finisare. Astfel, daca
vorbim de un apartament evaluat la o suma de 40.000 de euro, cu doua camere, o suprafata de 60mp,
construit dupa anul 1977, polita de asigurare variaza intre 58 si 100 de euro pe an. Lista riscurilor
acoperite de catre firma asiguratoare cuprinde: incendii, trasnete, explozii, fenomene atmosferice, precum
vijelie, grindina, uragan, caderi de corpuri, inundatii si chiar vadalism.
  
  10 euro pe an
  
  In cazul in care guvernul va impune asigurarea tuturor locuintelor, politele vor fi mult mai ieftine.
Acestea vor varia intre minim 10 si 20 de euro pe an. Dar suma pe care o veti primi in caz de dezastru va
fi de 10.000 de euro, respectiv 20.000 de euro. "Valoarea primelor in cazul asigurarilor obligatorii vor fi
mai mici. Dar sunt cuprinse foarte putine riscuri, respectiv doua. Şi anume: cutremur si calamitati. Nu
sunt cuprinse incendiile, alunecarile de teren si celelalte riscuri pe care le implica o asigurare facultativa",
explica Alexandru Udrescu, director executiv al firmei Hermannstadt Broker Asigurare Reasigurare.
  
  Mai scump, dar mai sigur
  
  O sa spuneti ca locuinta dumneavoastra valoreaza mai mult decat 10.000-20.000 de euro, cat a fost
evaluata de stat. Solutia este incheierea unei asigurari facultative. O sa va coste ceva mai mult, dar
riscurile curpinse in polita sunt numeroase.
  
  Sa presupunem ca aveti un apartament, construit dupa 1977, a carui valoare reala este de 40.000 de
euro, suprafata de 60mp, structura de rezistenta din beton aramat si zidarie de caramida si acoperis din
tigla. Oferta Omniasig, la un astfel de aparatament, este de 58 de euro pe an pentru plata integrala si de 63
de euro pe an pentru plata in patru rate trimestriale. 
  
  Asigurarea locuintei gratuit
  
  In cazul in care sunteti proprietarul unei masini si doriti sa incheiati RCA-ul, Omniasig va ofera o polita
de asigurare a locuintei gratuit si va acorda o reducere la asigurarea auto. "Daca proprietarul masinii
coincide cu proprietarul locuintei, avem aceasta oferta. Limita maxima de despagubire in cazul asigurarii
locuintei este de 70.000 de lei, iar riscurile incluse sunt: incendiu, trasnet, explozii si caderi de corpuri.
De asemenea, daca se incheie RCA-ul pe o perioada de sase luni, oferim reducere de 20 de lei, iar pentru
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un an, de 40 de lei", spune Daniela Bunea, inspector asigurari la Omniasig.
  
  "Sibienii nu sunt reticenti"
  
  Pentru acelasi apartament, oferta venita de la Astra Asigurari este de 60 de euro pe an, cu posibilitatea
de plata in maxim sase rate. La BCR Asigurari, prima de asigurare anuala pentru un apartament cu doua
camere, asigurat impotriva incendiului, trasnetului, exploziei, caderii de corpuri pe locuinta,
cutremurului, precum si impotriva inundatiei este de 64 de euro. Platile politelor de asigurare se pot face
si lunar. Ceea ce inseamna ca nu veti scoate din buzunar decat o suma destul de mica, variind intre 4,8 si
8,3 euro, pe luna. "Sibienii nu sunt deloc reticenti, cand vine vorba de asigurarea locuintei. Din contra,
sunt foarte deschisi atunci cand le vorbesc despre asigurare. Spun ca e ieftin, dar ca o lasa pe mai incolo",
spune Alexandru Udrescu.
  
  Totusi, zone de risc maxim in Sibiu nu prea exista - foarte putine dintre calamitatile care au cazut peste
Romania in ultimii ani s-au facut simtite si la Sibiu. Daca nu va surveni obligativitatea asigurarii
locuintelor, probabil ca sibienii nu se vor inghesui nici pe viitor la usa asiguratorilor.
  
  Guvern vs firme de asigurare
  
  Obligativitatea asigurarii locuintelor va starni controverse intre guvern si societatile de asigurare.
Motivul: exista zone cu grad ridicat de producere a unui risc. "Societatea noastra nu incheie asigurari
pentru zonele inundabile. Din cate stim, in Sibiu nu e cazul, pentru ca nu exista astfel de zone. Dar, statul
nu poate impune unor societati private cum sa isi aleaga clientii. Oricum, legea nu exista, deocamdata",
spune Sorin Matea, inspector asigurari la Allianz Ţiriac Asigurari. Societatile care, totusi, aleg sa incheie
asigurare pentru o locuinta aflata intr-o zona cu mare risc, pretul politelor va creste cu aproximativ 40%.
  
  
  Andreea RAU
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