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Octombrie – o luna dedicata luptei impotriva dezastrelor



Stiri din Asigurari

Luna octombrie este asociata la nivel mondial

cu lupta impotriva catastrofelor naturale

In decembrie 1989

Adunarea Generala a Natiunilor Unite

desemna oficial data de 13 octombrie
drept Ziua Internationala pentru Reducerea Riscului Dezastrelor Naturale. 



Pentru Romania, luna octombrie este legata si de doua dintre cele mai puternice
seisme care s-au inregistrat pe teritoriul tarii noastre. 

Primul - cutremurul din 14 octombrie 1802 a fost
si cel mai mare din istoria Romaniei

Cu o magnitudine de aproximativ 8 grade pe scara Richter, unda de șoc s-a simțit la 
Sankt Petersburg, Constantinopol, Insula Creta și chiar în Marea Egee.

Seismul a fost unul dintre cele mai puternice din istoria europeană.
În Bulgaria, orașele Ruse, Varna și Vidin au fost aproape complet distruse.
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Al doilea - cutremurul din 4 martie 1977

Pe 4 martie, la ora 21:22, un cutremur de 7,3 pe scara Richter s-a produs in zona 
Vrancei iar seismul a durat circa un minut.

Seismul din 1977 a fost atat de puternic inca a lasat urme adanci in constiinta
oamenilor si a schimbat aspectul multor orase din tara. Efectele sale au fost
devastatoare pentru Romania, in special pentru Bucuresti.
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Asigurarea LOCUINTEI

ASIGURA-TI  LOCUINTA

Polita de asigurare PAD
acopera doar riscurile catastrofale

inundatii, cutremur, alunecari de teren



In cazul in care locuinta este afectata de un incendiu, sau alte riscuri,

exista :

asigurarea facultativa a locuintei.

Riscuri acoperite: 

Incendiu, trasnet, explozie, Cutremur, Inundatii, Aluviuni, fenomene
atmosferice inclusiv grindina, Greutatea stratului de zapada, alunecari de 
teren, daune produse de avarii la instalatiile de apa, Furt, vandalism, etc.

Asigurarea LOCUINTEI



CU TOȚII AVEM SUPERSTIȚII.

E UTIL SĂ AVEM ȘI ASIGURĂRI DE

LOCUINȚE.

MAI ALES CĂ DISCUTĂM DESPRE...

“ACASĂ”

Sursa: https://asiguropedia.ro/antighinionpentruacasa/
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