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Noutati din asigurari

propunere modificari legislative
la polita PAD, introducerea

riscului de furtuna

“Avand in vedere schimbarile climatice, noi am considerat ca avem
posibilitatea acum sa introducem in polita de asigurari obligatorii
(PAD) un al patrulea risc, si anume furtuna, ea fiind un risc care
afecteaza Romania de cativa ani incoace”, declara Nicoleta Radu
Director General al PAID Romania intr-un interviu acordat Xprimm.



Daune platite in 2019 pe

polita PAD

Cele mai mari daune platite au fost in:
- Prahova (0,65 milioane lei)

- Buzau (0,48 milioane lei)
- Bistrita-Nasaud (0,39 milioane lei)

Cele mai multe despagubiri au fost achitate ca urmare a inundatiilor naturale -
3,07milioane lei pentru 654 dosare.
Alunecarile de teren au produs pagube in valoare de 1,36 milioane lei, din 87 
dosare.
Cutremurele de mici intensitati au generat 334 dosare de dauna.



Noutati din asigurari

Utilizarea sporita a vehiculelor electrice
usoare - cum ar fi bicicletele electrice,
segways si trotinetele / scuterele
electrice - a dus la aparitia unor intrebari
cu privire la raspunderea in caz de
accidente si daca asigurarea RCA ar
trebui sa fie obligatorie pentru astfel de

vehicule.

Insurance Europe considera ca
asigurarea RCA ar trebui sa se aplice, la
nivelul UE, vehiculelor care pot depasi
25 km/h.

Asigurarile pentru trotinetele sau bicicletele electrice dezbatute la nivel European



Asigurarea CASCO nu acopera pagubele

provocate in situatia in care se constata

ca dauna a fost majorata ca urmare a rularii

in conditiile aparitiei unei defectiuni.

De exemplu: In cazul in care soferul continua sa ruleze cu autoturismul

dupa ce s-a spart baia de ulei.

Studiu de caz



Soferii care nu isi echipeaza masinile cu anvelope de iarna vor fi
sanctionati din doua parti :

- Politia - aplica sanctiuni pentru aceasta abatere

- Firmele de Asigurari – asiguratorul CASCO poate refuza plata
integrala sau partiala a daunei atunci cand conducatorul auto nu are
echipat autovehiculul corespunzator cu anvelope de iarna conform
legislatiei in vigoare

Studiu de caz



Una dintre prevederile Asigurarii CASCO, arata ca asiguratul NU beneficiaza de
despagubire pentru pagubele produse ca urmare a trepidatiilor in timpul mersului,

(de exemplu: avarieri la blocul motor, chiulasă sau la sistemul de răcire, produse ca 
urmare a îngheţării apei sau a lipsei apei) 

Asiguratorii NU despagubesc pagubele provocate motorului sau altor componente
prin cresterea temperaturii, daca daunele au fost produse pieselor/subansamblelor
autovehiculului, prin acţiunea curentului electric asupra instalaţiei electrice, a 
alternatorului, a electromotorului, a becurilor sau a altor piese ori accesorii care 
folosesc curentul electric ori sunt actionate de acesta .

Dacă daunele au fost produse autovehiculului asigurat ca urmare a circularii, la
momentul producerii evenimentului asigurat, cu anvelope uzate peste limita
normală de uzură impusă de legislaţia în vigoare
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