Societate de asigurare – reasigurare

Tarif de prime privind asigurarea facultativă pentru locuinţe
* OPTIM CASA *
Tariful de prime se stabilește numai de către S.A.-R. CITY INSURANCE S.A., în baza declarațiilor Asiguratului/Contractantului,
conform precizărilor de mai jos:
1.

Tarif OPTIM CASA Rider PAD

OBIECTUL ASIGURĂRII
Locuință
Conținut
Răspundere civilă fața de
terți
Apa de conductă

Cota de prima

SUME ASIGURATE
10.000 EURO pana la 100.000 EURO

2.

PAD

10 % din S.A. Locuință dar nu mai mare de 5.000 EURO.
N.A.

1.000 EURO/eveniment și întreaga perioada asigurată
1.000 EURO/eveniment și întreaga perioada asigurată
Sumă asigurată PAD (A, B)
Sumă asigurată excedent PAD
Riscuri excedent PAD
Riscuri excedent PAD
Locuință de tip A – stabilirea S.A.: mai mare
de 20.000 euro, până la cel mult 100.000
euro.
Sumă asigurată PAD (A sau B, după caz).
Se aplică pentru locuințe de tip A/de tip B

0,05%
(se aplică la suma asigurată PAD)
Rate de primă

Franșiza

Maxim 2 rate, dar nu mai puțin de 20 ron/rată.

Locuință de tip B – stabilirea SA pentru:
- an de construcție 1970 sau anterior 10.000 euro;
- an de construcție după/inclusiv 1971 cel puțin 10.000 euro și cel mult 50.000 euro.
0,1% (aplicat la diferența dintre SA solicitata
de Asigurat si S.A. PAD) + 0,05% (aplicat la
S.A. PAD)
Maxim 4 rate, dar nu mai puțin de 20 ron/rată.

Tarif OPTIM CASA fără Rider PAD
Se va aplica o cota anuală de 0,1% la S.A. Locuință solicitată de către Asigurat.
Se va aplica o cota anuală de 0,1% și în cazul în care Optim Casa nu se emite simultan cu PAD.

Tipuri de locuinţe:
-Tip A: construcţia cu structura de rezistenţă din beton armat, metal ori lemn sau cu pereţi exteriori din piatră, cărămidă arsă sau din orice alte
materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic;
-Tip B: construcţia cu pereţi exteriori din cărămidă nearsă sau din orice altemateriale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic;
*Pentru suma asigurata de 10.000 EURO aferenta Tip B si 20.000 euro aferenta Tip A nu sunt asigurate riscurile PAD.
NOTA:

Cota de prima se va aplica la S.A. Locuință
Riscurile nu pot fi opționale, se va alege un singur pachet care va conține riscuri pentru locuință, riscuri pentru conținut, răspunderea
civilă față de terți și apa de conductă.

Exemplu: Dacă locuința se încadrează pentru suma asigurată de 30.000 euro, clientul va beneficia de suma asigurată pentru locuință de 30.000
euro, pentru conținut de 3.000 euro, răspundere civilă față de terți de 1.000 euro și apa de conductă în limita a 1.000 euro.
Pentru valori de asigurare mai mari de 100.000 EURO, solicitantului i se va emite de către S.A.-R. CITY INSURANCE S.A., prin intermediul
sistemul informatic, o poliţă facultativă pentru bunuri şi locuinţe.
Primele de asigurare se pot plăti în maxim patru rate, din care prima rată la încheierea asigurării.
Primele de asigurare se plătesc în ron la cursul de referință BNR din ziua plății.
Reduceri: nu se acordă reduceri pentru plată integrală sau alte tipuri de reduceri (competențe).
** Despăgubirea se va efectua la prim risc. În cazul în care Locuința/Conținutul sunt SUPRAEVALUATE – se va restitui diferența de primă care
rezultă din prima de asigurare încasată și prima de asigurare ce ar fi trebuit încasată la valoarea reală. În acest caz despăgubirea se va acorda
la valoarea reală.
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