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PAID a fost creat și se dezvoltă potrivit unui model specializat de 
asigurare la catastrofe pentru România, care este bazat pe analiza de 
risc specifică țării, şi pe vulnerabilitățile locuințelor supuse riscului. 
Cuantificarea expunerii globale la cutremur și vulnerabilitățile României 
în fața riscului la inundații și la mișcări tectonice s-a bazat pe Studiul
Integrat privind Managementul Riscurilor la Dezastre, realizat de 
consultantul RMSI Limited INDIA.

Programul român de asigurare la catastrofe (PRAC) a fost parte dintr-
un proiect finanţat de Banca Mondială şi a avut ca rezultat Legea 

nr. 260/2008. La baza legii a stat experienţa internaţională din 
domeniu, cu deosebirea că majoritatea poolu-rilor de catastrofe au fost 
create “post eveniment” (exemplul cel mai concludent fiind Turcia).



PAID Societate de asigurare – resigurare creată în luna noiembrie 2009, în 
baza Legii nr. 260/2008.

PAID are 12 acţionari:

� ABC Asigurăari – Reasigurări
� ASTRA Societate de Asigurare – Reasigurare
� CARPATICA Asig
� CERTASIG
� CITY Insurance
� CREDIT EUROPE Asigurări – Reasigurări
� EUROINS România Asigurare – Reasigurare 
� GENERALI România (companie care a fuzionat cu ARDAF)
� GRAWE România Asigurare
� GROUPAMA Asigurări
� PLATINUM Asigurări
� UNIQA Asigurări



� Expunerea rezidenţială totală în România, după clasa de materiale și 
înălțimea clădirilor, este estimată la aproximativ 105,6 miliarde de 
euro, din care valoarea locuinţelor din mediul urban depășește suma 
de 60 miliarde de euro.

� Valoarea expunerii rezidenţiale în Bucureşti este estimată la peste 
12 miliarde de euro.

� Potrivit ultimelor studii realizate de experți internaționali, pierderea 
modelată în sectorul rezidențial, în cazul unui eveniment similar celui 
din 1977, se ridică la 4,8 miliarde euro.

� Inundaţiile afectează frecvent România, iar cele cu niveluri istorice, 
pe anumite secţiuni ale râurilor) au fost înregistrate în anii 1969, 
1970, 1975, 1981, 1991, 1995, 1998, 1999, 2000, 2004, 2005, 2006, 
2007, 2008 si 2010



Colaborarea PAID cu autorit ățile locale – Baza de date cu 
locuin țele din România

� PAID a solicitat sprijinul Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru 
a obţine de la Unităţile Administrativ Teritoriale, prin intermediul 
Instituţiei Prefectului, lista locuinţelor de pe raza fiecarei localităţi.

� Acţiunea a început la data de 15 iunie 2010 şi, până în prezent:
� Au răspuns, în formatul solicitat, peste 2.400 de localităţi - municipii, 

oraşe şi comune - dintr-un total de 3.227 de UAT, respectiv 74,3% din 
total; prin urmare, baza de date cuprinde 6,2 mil locuinţe

� Cele mai bune rezultate au fost înregistrate de judeţele Tulcea 
(100%), Argeş (85%) şi Vâlcea (80%)

� La polul opus se situează judeţele Dâmboviţa (16%), Giurgiu (18%) şi 
Ialomiţa (15%)

Estimăm că în max. 6 luni această bază de date va putea fi completă, 
cu sprijinul autorităților locale



Colaborarea PAID cu Agen ția Național ă pentru Presta ții Sociale

� S-a încheiat un protocol de colaborare cu ANPS, în baza căruia PAID 
a primit, până în prezent, o lista cu aproximativ 55.000 de beneficiari 
de venit minim garantat, proprietari de locuințe, pentru care au fost 
achitate primele de asigurare şi trebuie emise poliţele de tip PAD.

� Înainte de emiterea poliţelor, PAID va finalizaverificarea listei 
transmise de ANPS cu propria bază de date, dar şi cu lista locuinţelor 
incluse în categoria celor cu risc seismic I.

Până la sfârşitul anului, ANPS va transmite PAID primele de asigurare 
pentru alte aproximativ 22.000 de beneficiari de venit minim garantat.



� Până la data de 06 octombrie 2011:
� S-au subscris 789.096 de poliţe, cu un ritm mediu de 

subscriere diminuat semnificativ după data de 4 august 2011

Număr poli ţe total 
Pentru locuin ţe 

tip A
Pentru locuin ţe 

tip B

total 789.096 479.378 309.718
urban 482.851 412.187 70.664
rural 306.245 67.191 239.054



PROGRAMUL DE REASIGURARE

Pentru protecţia optimă a portofoliului, PAID beneficiază de un 
program de reasigurare de tip excedent de daună, care acoperă 
portofoliul PAID pentru o valoare de 300 milioane euro; suma este mai 
mult decât acoperitoare pentru polițele valabile gestionate de PAID. 

Programul de reasigurare este plasat 100%, iar printre reasigurătorii 
participanti se afla cele mai mari nume ale industriei mondiale de 
reasigurari - Swiss Re, Munich Re, Hanover Re, Sindicatele 
Lloyd’s, Patner Re, Sirius, Kiln.



DAUNE

PAID a înregistrat, până la începutul acestei luni, 75 de 
dosare de daună, din care:

� 32 de daune achitate, dintre care două pentru daune 
totale (în localitatea Avrig, judeţ Sibiu – locuință de tip A 
și în localitatea Moțca, judeţ Iaşi – locuință de tip B)

� 290.000 lei, valoare daune achitate
� 9.500 lei, valoare prestaţie plătită companiilor de 

asigurare care au gestionat dosarele de daună

� 270.000 lei, valoarea rezervelor constituite, la data de 
30 septembrie 2011 
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