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COMUNICAT DE PRESĂ 
Bucureşti, 01 octombrie 2013 
 
Începe LUNA ASIGURĂRILOR DE LOCUINŢE 
 
Luna octombrie a acestui an marchează o premieră: lansarea conceptului "LUNA 
ASIGURĂRILOR DE LOCUINŢE" - demers unic, naţional, având ca obiectiv 
creşterea gradului de conştientizare cu privire la avantajele încheierii unei poliţe de 
asigurare a locuinţei.  
 
Proiect demarat de industria de asigurări din România, "LUNA ASIGURĂRILOR DE 
LOCUINŢE" include:  

- organizarea unei ample campanii naţionale de informare şi educare a 
populaţiei cu privire la asigurarea locuinţelor – „TOTUL PENTRU CASA MEA”; 

- diseminarea mesajelor cu privire la necesitatea asigurării locuinţei printr-o 
campanie dedicată derulată prin mijloacele specifice social media; 

- organizarea unui eveniment dedicat riscurilor catastrofale şi asigurărilor de 
locuinţă: ICAR – Forumul Internaţional al Riscurilor Catastrofale, ajuns la a X-a 
ediţie.  

 
Campania Naţională „TOTUL PENTRU CASA MEA” este organizată, în parteneriat, de 
către APPA - Asociaţia pentru Promovarea Asigurărilor, PAID – Pool-ul de Asigurare 
împotriva Dezastrelor Naturale, UNSAR - Uniunea Naţională a Societăţilor de 
Asigurare şi Reasigurare, UNSICAR - Uniunea Naţională a Societăţilor de 
Intermediere şi Consultanţă în Asigurări din România şi beneficiază de sprijinul 
EUROPA FM. 
 
Întregul concept are la bază distribuirea a 500.000 de broşuri informative gratuite, 
conţinând informaţii de interes public referitoare la rolul asigurărilor de locuinţe, 
obligatorii şi facultative, precum şi cu privire la modalitatea de obţinere a 
despăgubirilor în cazul producerii unei daune.  
 
Materialul va fi distribuit gratuit în toate intersecţiile importante din Capitală şi în alte 
15 mari oraşe din ţară, în marile centre comerciale şi nu numai. Distribuţia se 
realizează şi prin intermediul reţelelor partenerilor PRESTIGE Broker, OTTO Broker şi 
DESTINE Broker. De asemenea, broşura va fi distribuită împreună cu ediţia de marţi, 
15 octombrie, a Ziarului Financiar.  

Mesajul campaniei va fi promovat, în acelaşi timp, prin spoturi, ştiri şi interviuri 
difuzate de Radio EUROPA FM şi The Money Channel, prin materiale de interes public 
preluate de Wall-street.ro, 9am.ro si asigurarealocuintelor.ro. 
 
Campania beneficiază de sprijinul unor importante companii de asigurări şi brokeraj 
care operează în domeniu: ASIROM VIG, GROUPAMA Asigurări, UNIQA Asigurări, 
DESTINE Broker, ALLIANZ-ŢIRIAC Asigurări, GOTHAER Asigurări, OMNIASIG VIG,  
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CARPATICA Asig, GENERALI România, CREDIT EUROPE Asigurări, GARANTA, OTTO 
Broker şi PIRAEUS Insurance Broker.   
 
Orice dubii cu privire la necesitatea creşterii gradului de acoperire a asigurărilor de 
locuinţe în ţara noastră sunt spulberate de câteva date statistice, pe cât de clare, pe 
atât de îngrijorătoare: 
 

• România este una dintre cele mai expuse ţări europene la riscul de cutremur; 
• În medie, în ţara noastră se produc 15-20 de cutremure pe lună; 
• Doar în Bucureşti, peste 3.000 de locuinţe sunt încadrate în clasa I de risc 

seismic; 
• Un cutremur de 7 grade în Bucureşti ar duce la pierderea de 6.500 de vieţi 

omeneşti; 
• Inundaţiile din septembrie 2013 de la Galaţi au afectat 39 de localităţi. Un 

număr de 3.443 de locuinţe au suferit pagube. Au fost identificate 227 de 
locuinţe distruse; 

• În perioada 2005 - 2010, inundaţiile au provocat pagube totale de peste 3 
mld. EUR. Au fost afectate aproape 62.000 de locuinţe, din care 15.600 au 
fost distruse în totalitate; 

• În ultimii ani, s-au reactivat alunecările de teren în mai multe zone din 
România, din cauza fenomenelor naturale şi acţiunilor omului; 

• La alunecări de teren sunt expuse 34 de municipii, 78 de oraşe şi 875 de 
comune.  

 
  

*** 
 
Despre APPA 
APPA – Asociaţia pentru Promovarea Asigurărilor are ca scop principal promovarea 
conceptului de asigurare şi creşterea gradului de educare în domeniul asigurărilor în rândul 
populaţiei. 
Pentru îndeplinirea obiectivelor sale, Asociaţia beneficiază de susţinerea principalilor vectori 
de comunicare din şi în domeniile asigurărilor şi pensiilor private – Publicaţiile XPRIMM, 
editate de Media XPRIMM. 
APPA organizează conferinţe şi alte tipuri de reuniuni tematice pentru dezbaterea şi 
soluţionarea problemelor specifice majore, elaborează studii şi analize privind priorităţile în 
domeniul asigurărilor.   
 
Persoană de contact: 
Oana RADU 

PR Coordinator 

0755 015 510 

oana.radu@mxp.ro 


