
ASIGURAREA PAD TE AJUTĂ 
SĂ AI GRIJĂ DE CASA TA!

Siguranța acoperirii eventualelor pierderi materiale, 
în cazul producerii unui eveniment nefericit, te va 
ajuta să te bucuri de tot confortul casei tale.

CE ESTE POLIȚA DE ASIGURARE PAD?

CÂT COSTĂ POLIȚA PAD? 

UNDE POT REÎNNOI POLIȚA PAD?

POT ÎNCHEIA DOAR O ASIGURARE DE LOCUINȚĂ
PE TOATĂ DURATA CREDITULUI?

Asigurarea PAD este polița de asigurare obligatorie, împotriva dezastrelor naturale, 
emisă de catre PAID (Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale) prin 
Asiguratorii autorizați. 

PAD acoperă daunele produse locuințelor de oricare dintre cele trei riscuri de 
catastrofe naturale ce pot apărea: inundații, cutremur, alunecări de teren, precum 
și pentru daune ce pot apărea ca efect indirect al producerii acestor dezastre.

Asigurarea de locuință, poate fi emisă numai în condițiile existenței unei polițe 
obligatorii (PAD) valabilă, conform reglementărilor legislative în domeniu.

Spre deosebire de asigurarea de locuință, care se poate încheia pe toată durata creditului, 
polița PAD se încheie doar pe 12 luni și acoperă daunele asupra locuinței cauzate de 
cutremurele de pământ, alunecările de teren și inundațiile în limita sumei de 20.000 EUR. 

Prețul asigurării obligatorii PAD este cel impus prin lege, în funcție de tipul 
construcției și valabil pentru emiterea poliței de către orice asigurator autorizat.

20 EUR (echivalent în LEI)
primă anuală de asigurare

10 EUR (echivalent în LEI)
primă anuală de asigurare

Pentru construcțiile care au 
structura de rezistență din 
beton armat, metal ori lemn sau 
cu pereții exteriori din piatră, 
cărămidă arsă sau din orice alte 
materiale rezultate în urma unui 
tratament termic și/sau chimic.

Pentru construcțiile care au 
pereții exteriori din cărămidă 
nearsă sau din orice alte 
materiale nesupuse unui 
tratament termic și/sau chimic

ÎN ORICE AGENȚIE BRD
(doar de către agenții certificați în asigurări)

 CU ORICE ASIGURATOR
(polița va fi obligatoriu cesionată în favoarea BRD) 

Va trebui doar să te asiguri că ai disponibil în contul curent deschis în lei, 
cel puțin echivalentul a 20 EUR

În cazul polițelor aferente imobilelor constituite ca și garanție pentru 
creditele  Prima Casă/Noua Casă , sunt necesare următoarele 
mențiuni în cazul cesiunii:

În cazul creditelor acordate până la data de 29.06.2011, pe 
polița PAD se va menționa: „Beneficiar: BRD și Statul Român, 
proporțional cu procentul de garantare”;

În cazul creditelor acordate începând cu data de 29.06.2011, 
pe polița PAD se va menționa: „Beneficiari conform legislației 
aplicabile programului Prima Casă sunt BRD și Statul Român, 
proporțional cu procentul de garantare”.



CUM POT REÎNNOI POLIȚA PAD DACĂ NU AM 
CONT CURENT ÎN LEI?
În cazul în care nu ai cont curent în lei la BRD pentru reînnoirea 
poliței PAD, te așteptăm în orice agenție BRD.

DE CE TREBUIE SĂ REÎNNOIESC ANUAL POLIȚA PAD?
Având în vedere faptul că polița PAD se emite doar pe o perioadă de 
12 luni, pentru asigurarea imobilului ce reprezintă garanția creditului 
ipotecar - imobiliar, este necesară încheierea anuală a unei polițe PAD 
și cesionarea acesteia în favoarea băncii.

Anunți cât mai repede instituţiile Cele mai apropiate de locul producerii evenimentului, abilitate să constate și să 
declare starea de dezastru natural și să delimiteze zonele calamitate pentru orice 
eveniment cuprins în riscurile asigurate: unităţile de pompieri, poliţie, primăria 
localităţii sau la alte organe abilitate prin lege (Inspectoratul Județean pentru 
Situații de Urgență);

Soliciți întocmirea actelor referitoare la cauzele și împrejurările producerii evenimentului asigurat;

Iei măsurile necesare în vederea
 limitării pagubei 

și prevenirea degradărilor ulterioare;

Contactezi asiguratorul care
 a eliberat PAD

în cel mai scurt timp posibil, fără însă a depăși cele 60 zile de la data producerii 
evenimentului asigurat. 

CE FAC ÎN CAZ DE DAUNĂ?


