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Brașov – cel mai asigurat municipiu
Cum crești gradul de protecție prin asigurare obligatorie a locuinței?
Cu un grad de acoperire prin asigurarea obligatorie a locuinței de 50% la finalul
lunii aprilie a acestui an, Brașov a urcat pe locul 1 în topul celor mai asigurate
municipii din România. Nivelul de acoperire prin asigurare a crescut astfel cu
aproximativ 10% comparativ cu finalul anului 2017. În acest moment, din cele 121.652
locuințe din Brașov, 60.800 sunt asigurate prin polița obligatorie PAD.
Această creștere nu ar fi fost însă posibilă fără implicarea autorităților locale.
Într-o scrisoare adresată PAID – Pool-ului de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale
din România, domnul George Scripcaru, Primarul municipiului Brașov, precizează:
”Având în vedere că scopul acestui tip de asigurare este de a-i proteja pe
cetățeni împotriva unor dezastre naturale, acest sistem are o utilitate incontestabilă, mai
ales prin prisma faptului că, în România, ne-am confruntat cu astfel de situații. Chiar
dacă Brașovul a fost ocolit de astfel de dezastre, asta nu înseamnă că nu trebuie să
prevenim posibilele situații neplăcute. Consider că actualul nivel de acoperire prin
asigurare PAD dovedește o conștientizare mai mare a cetățenilor acestui oraș cu privire
la faptul că aceste asigurări sunt încheiate în interesul lor și nu al altcuiva.”
Conform declarațiilor acestuia, primăria din Brașov a folosit două canale de
informare a cetățenilor pentru a obține acest rezultat de creștere a gradului de acoperire
prin asigurarea obligatorie a locuinței. Prin intermediul mass media a transmis mesaje
prin care a explicat cetățenilor că polița PAD se încheie strict în interesul lor. Nu s-a
oprit însă aici și, prin intermediul a 100.765 de înștiințări transmise, a comunicat
proprietarilor prevederile și obligațiile legale pe care le au cu privire la asigurarea
locuinței.
”Ne exprimăm toată susținerea și aprecierea pentru primăria municipiului Brașov.
Prin implicare și perseverență a dovedit că o informare corespunzătoare din partea
autorităților locale poate face diferența când vine vorba de creșterea acoperirii prin
asigurare. Avem încredere că modelul oferit de Brașov va fi urmat și de alte primării, iar
rezultatele vor fi cel puțin la fel de bune. Reprezentanții PAID sunt oricând dispuși să
ofere sprijin primăriilor care decid să întreprindă acțiuni menite să crească gradul de
acoperire al poliței PAD”, declară Nicoleta Radu, Director General, PAID România.
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Despre PAID - Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale
PAID este o societate de asigurare-reasigurare, cu capital privat, formată prin asocierea
societăților de asigurare pentru încheierea de asigurări obligatorii de locuință, în conformitate cu
prevederile Legii nr. 260/2008.
PAID s-a constituit ca societate de asigurare în luna noiembrie 2009, prin efortul comun a 12
societăți de asigurare, acționari PAID.
Conform prevederilor legii, PAID administrează sistemul de asigurare obligatorie a locuințelor,
care acoperă trei riscuri de bază specifice României: Cutremur, Inundații, Alunecări de teren.

