
Sibienii nu se inghesuie sa isi asigure locuintele
Chiar daca numarul sibienilor si firmelor care si-au asigurat casele, apartamentele sau sediile a crescut in
prima jumatate a acestui an, fata de aceasi perioada a lui 2004, specialistii spun ca este o chestiune de
mentalitate. Sibienii se gandesc la asigurarea caselor doar dupa ce o patesc.   
  Incepand de anul viitor, romanii vor fi obligati sa-si asigure propriile locuinte, daca guvernul va aproba
modificarea unui pachet de legi menite sa creeze cadrul legal pentru implementarea acestui nou act
normativ. Specialistii sibieni din domeniu dau sanse reduse acestei initiative. "Inainte ca aceasta initiativa
sa devina lege ar trebui intai rezolvate problemele ce tin de propietate. Sunt foarte multe terenuri si case,
si nu ma refer neaparat la Sibiu, ci in tara, in general, care inca nu au acte. In aceste cazuri, asigurarea ar
fi practic imposibila. Pe de alta parte,  o asemenea lege ar invrajbi companiile de asigurari care s-ar lupta
pentru cate o felie din tort", explica Marius Ilesan, director de Sucursala al unei societati de asigurare -
reasigurare. Mai mult, acesta spune ca asigurarea locuintelor e o chestiune de mentalitate. "Majoritatea
sibienilor isi asigura casele sau apartamentele abia dupa ce o patesc. Asigurarea unei case  poate deveni o
salvare. Asigurarea protejeaza clientul in caz de cutremure, incedii, alunecari de teren etc. Daca
asiguratul opteaza si pentru clauza civila, firma asiguratoare va plati reparatiile in caz de inundatii
provocate de vecini si deteriorarea sistemului de canalizare", spune Ilesan. Ca urmare, o persoana care isi
asigura un apartament in valoare de 25.000 de euro va plati lunar 100.000 de lei vechi, adica 10 lei noi. 
Chiar daca suma lunara nu este mare, putini sibieni se incumeta sa mai scoata din buzunar bani pentru
asigurare. In mod paradoxal, isi asigura casa si bunurile nu cei cu venituri mari, ci cei cu salarii modeste.
"Sunt prea sarac sa imi permit lucruri ieftine. Cam acesta este principiul pe care merg persoanele fizice
care isi asigura apartamentele. Cei mai avuti prefera sa plateasca eventualele pagube din buzunarul
propriu", precizeaza sursa citata. 
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