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SITUAȚIE ACTUALĂ PAID
La 31 Iulie 2017 erau active la nivel național 1,68 mil de asigurări obligatorii de locuințe,
conform statisticilor Pool-ului de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PAID
România), societate privată care administrează sistemul de asigurare obligatorie a
locuințelor.
Numărul polițelor este în scădere față de aceeași perioadă a anului precedent cu
3.9760%, când erau active 1,75 milioane de polițe.
Din total, cele mai multe polițe PAD sunt încheiate pentru apartamente, respectiv 946.191,
în timp ce pentru case erau valabile 721.617 polițe.
Conform datelor PAID, 75.7% dintre polițele active fost încheiate în mediul urban și 24.4%
în mediul rural. În funcție de tipul locuinței, 92.7% dintre politele PAD sunt încheiate
pentru cele de tip A si 7,3% pentru locuințele de tip B.

În ceea ce privește distribuția pe regiuni, cele mai multe polițe active sunt în Transilvania
(20,00% din totalul polițelor), București (19,00%) și Muntenia (18,00%). La polul opus, cea
mai mică acoperire o întalnim în Maramureș (3,00% din totalul polițelor), Bucovina
(3,00%), Crișana (4,00%) și Dobrogea (4,00%).

GRADUL ACTUAL DE CUPRINDERE ÎN
ASIGURARE PAD

PROPUNERI MODIFICĂRI
LEGISLATIVE PRBAR
Modificarea legislației primare privind
PAID prin includerea Brokerilor de
asigurare ca și canal de distribuție
a polițelor PAD.

Posibilitatea completarii celor trei
riscuri existente pe polița de
asigurare PAD (cutremur, inundație,
alunecări de teren), astfel încât
asigurari să poată adăuga o polita
facultativa ieftina pentru riscuri
uzuale ca, incendiu, fenomene
meteo extreme, apă de conductă,

IMPACT SOCIO-ECONOMIC
 Creștere semnificativă a gradului
de cuprindere în asigurare a
locuințelor persoanelor fizice si
implicit o mai buna protecție socială
în caz de producere a dezastrelor
naturale, prin prezența extrem de
exinsă la nivel teritorial a Brokerilor
de Asigurare.
 Prin introducerea riscurilor de
incendiu, fenomene meteo extreme și
apă de conductă sub forma unor
microasigurări
venim
în
întâmpinarea consumatorilor cu
venituri mici oferindu-le astfel
protecție prin asigurare pentru cele
mai uzuale riscuri.

PROPUNERI MODIFICĂRI
LEGISLATIVE PRBAR

Includerea procesului de reînnoire
automată a poliței de asigurare
PAD, asigurarea procesului de
continuitate a acoperirii prin
asigurare, dar și oferirea posibilității
de simplificare a procesului
operațional cu emiterea polițelor
de asigurare PAD prin simpla
menționare pe polițele de asigurare
facultative a existenței încheierii
asigurării obligatorii PAD.

IMPACT SOCIO-ECONOMIC

 Creșterea gradului de penetrare a
poliței obligatorii de asigurare a
locuinței PAD în vederea asigurării
unei evoluții în vederea atingerii
obiectivelor avute în vedere de
Legiuitor.

MEMBRI PRBAR - PREZENȚĂ LA NIVEL
NAȚIONAL

APORTUL PRBAR PRIVIND CREȘTEREA
GRADULUI DE PENETRARE
Astfel, prin modificarea legislației primare privind PAID în sensul includerii
intermediarilor de asigurări ca și canal de distribuție a polițelor PAD și tinând
cont de gradul de intermediere total de 63% la T1 2017, dar și de 8.98% pe Clasa de
asigurări A8 - Incendiu și calamități naturale, PRBAR, prin prezența extrem de
exinsă la nivel teritorial a membrilor săi dar si a Brokerilor de asigurare in general,
într-un numar mare de localități greu accesibile, unde prezența Asigurătorilor este
inexistentă, se poate previziona o creștere a cotei de piață PAID în urmatoarele
24 de luni cu 20%, astfel ajungând de la 1.75% la 2.1%, implicit si la creșterea
gradului actual de cuprindere în asigurare de 19,45%.

Prin asigurarea accesului neîngrădit al distribuitorilor de asigurări, astfel
Legea 260/2008 își poate atinge obiectivele avute în vedere de Legiuitor.

PLANUL DE ACȚIUNE ÎN CAZ DE DEZASTRU
NATURAL

PROPUNERI PRBAR

Cu titlu de exceptie si strict pentru cazul de
cutremur major, constatarea daunelor sa
se poata face de catre brokerii de
asigurare.
• brokerilor au deja o relatie de
incredere cu asiguratorii actionari PAID
• Majoritatea asiguratorilor au pe polita
facultativa de cladiri posibilitatea de autoconstat, pt daune pana 2000 lei;
• Brokerii au competenta pt inspectiile
de risc necesare in vederea subscrieri,
pt sume de pana la 200.000 euro pt
locuinte.
• Intre brokeri si client exista o relatie de
incredere si brokerul este primul sunat in
caz de dauna.

IMPACT ASUPRA CONSUMATORULUI
Rapiditatea constatarii genereaza o
scurtare a timpului de instrumentarea
dosarelor de despagubire, si cresterea
satisfactiei clientului si accesul acestuia la
un serviciu de calitate.

In caz contrar, doar efectuarea constatarilor
de dauna poate dura 6 pana la 9 luni !

PLANUL DE ACȚIUNE ÎN CAZ DE DEZASTRU
NATURAL
PROPUNERI PRBAR

IMPACT ASUPRA CONSUMATORULUI

Transmiterea Cererii de
despăgubire în cazul
producerii unui eveniment, de
beneficiarii PAD, prin
Brokerul de Asigurare, dacă
polița este emisă prin acest
canal de distribuție,

• Creşterea gradului de
protecţie si de satisfactie
a consumatorului prin
sprijinul oferit de Brokerii
de Asigurare, datorita
prezenței exinsă la nivel
national a acestora, într-un
număr mare de localități
greu accesibile, unde
prezența Asigurătorilor este
inexistentă.

Asistenta din partea
brokerului pt completarea
dosarului de despagubire.

