
<b>Romanii nu se inghesuie sa-si asigure locuintele impotriva dezastrelor</b>
Joi seara, o explozie puternica a lasat fara locuinte si majoritatea bunurilor locatarii dintr-un bloc de patru
etaje din zona Piata Domenii, din Bucuresti. Familiile sinistrate si-au gasit adapost pentru cateva nopti fie
la rude, fie cu ajutorul Primariei sectorului 1. Cei afectati se asteapta acum ca statul sa le refaca
locuintele. Acest lucru tine nu numai de mentalitate, ci si de un precedent creat anul trecut. Mai multe
apartamente dintr-un bloc din Drumul Taberei, distruse de un incendiu, au fost refacute de Guvern pe
banii publici. Anul trecut, insa, premierul a spus apasat ca este pentru ultima data cand statul se mai
implica in astfel de actiuni. Ba, mai mult, le-a spus tuturor un lucru pe care il stie toata lumea piata ofera
instrumente care sa-i despagubeasca pe cei calamitati asigurarile. Majoritatea romanilor spun, insa, si
acum "Lasa, ca doar n-o sa mi se intample tocmai mie". Tradus in cifre, acest lucru inseamna ca in
momentul de fata doar 7% au incheiat o asigurare facultativa de locuinta si 53% se declara impotriva
asigurarii obligatorii a locuintelor. Procentajele sunt luate dintr-un sondaj IMAS comandat de catre
Comisia de Supraveghere a Asigurarilor (CSA). Sondajul mai releva un aspect interesant si anume ca
romanii nu se opun "din principiu" asigurarilor facultative, insa, cand vine vorba de fapte, apare problema
banilor. "Oamenii nu constientizeaza inca faptul ca riscul producerii unui eveniment nedorit. Oricand
exista riscul ca o locuinta, pentru care majoritatea populatiei economiseste multi ani sau apeleaza la
credite, sa fie distrusa, fie din cauza unui incendiu sau a unei catastrofe naturale", explica Nicolae Crisan,
presedintele CSA, apatia romanilor in domeniul asigurarilor. Numai cand se intampla o catastrofa
oamenii inteleg cat este de necesar sa se protejeze prin asigurare. "Practic, contra unei sume de bani
(prima de asigurare), societatea de asigurare se obliga ca la producerea riscurilor specificate in contract,
sa plateasca pagubitului o anumita suma de bani", a mai spus Crisan. CSA si, mai recent, Ministerul
Finantelor au anuntat ca primele de asigurare ar putea fi deductibile din impozitul pe venit. In aceasta
situatie, mai mult de jumatate dintre cei chestionati au declarat ca ar fi de acord sa incheie asigurari
facultative de viata sau pentru locuinta. 
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