Pool-ul de Asigurare Impotriva Dezastrelor Naturale S.A. Romania, Bucuresti – Departament Subscriere

RAPORTUL INSPECłIEI DE RISC PAD
pentru asigurarea LOCUINTELOR si CLADIRILOR CU DESTINATIA DE LOCUINTA
asigurate in baza Legii nr. 260/2008

1. Numele/Denumirea Asiguratului:________________________________________
2. Adresa locuintei/cladirii cu destinatia de locuinta:_________________________
______________________________________________________________________
3. Tip (locuinta/clădire) A/B :_________(re)construita in anul__________/___________
Autorizatia de (re)construire nr.______emisa de___________in data__________
4. Localizare:  urban

 rural

 în afara unei localităţi, la ____km de aceasta

Zona:  izolată  rezidenţială  turistică

 comerciala  industrială

Amplasare: bloc casă, cu: subsol,  demisol,  parter,  etaje __  mansardă,
Se află pe:  zonă pietonală
 trafic normal

 şosea

 trafic mic

 trafic greu continuu

Vecinatati: la est: ______________________la vest: _________________________
la nord: __________________________la sud: _____________________________
deasupra: ________________________dedesubt: ___________________________
În zonă s-au înregistrat în ultimii ani (incepand cu anul 2005 pana in prezent)
pagube ca urmare a:
 inundaţiilor

 alunecărilor de teren

 cutremure de pamant

 altor cauze ________________________________________________________

5. Construcţia tip A/B_____anul încheierii construcţiei/ultimei consolidări: ____/_____
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Nr. total de nivele:___din care:
 subsol nr.  demisol  parter  etaje nr. __

 mansardă

 pod

Structură de rezistenţă:
 cadre (stâlpi şi grinzi) din:  beton armat,  metal,  lemn,  altele______________
 panouri prefabricate

 diafragme turnate

Suprafaţa totală construită: _____ mp

 pereţi din zidărie portantă

suprafaţa utilă _______ mp

Pereţi exteriori:  beton armat,  cărămidă,  piatră,  lemn,  BCA,  paiantă,
 placaţi cu (specificaţi)__________________________________________________
Pereţii interiori din:  beton armat  cărămidă  BCA  rigips  altele _____________
Acoperişul de tip: şarpantă

 terasă

 alt tip, _________________________

executat din:  beton armat

 lemn

 metal

acoperit cu:  tablă

 ţiglă

 olane

 din ________________

 altele ____________________

Număr încăperi: _____________ Suprafaţa medie pe o încăpere: ______ mp
Uşile exterioare ale imobilului, în număr de __ cu tâmplărie din ___________________
şi sticlă _______________________________________________________________
Ferestrele au tâmplărie din ______________________şi sticlă ___________________
Distanţa minimă între blocul în care se află apartamentul/clădirea asigurată şi cele din
jur este de ____ m
Construcţia este aşezată pe teren în pantă?
În vecinătate există:  zone agricole

 Nu

 Nu

 Da

 Da, la distanţa de ________m

 parcuri

 Nu

 Da, la distanţa de ______________m

 păduri

 Nu

 Da, la distanţa de ______________m

 lacuri, râuri

 Nu

 Da, la distanţa de ______________m

Starea generală de întreţinere a clădirii:  foarte bună  bună  satisfăcătoare
Există fisuri în exterior  Da  Nu

Exista fisuri în interior  Da  Nu
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Locuinta/cladirea prezintă urme de infiltraţii:  Da  Nu, dacă DA in ce încăperi
(detaliati)________________________________________________________
În ce condiţii se prezintă zugrăveala:

 foarte bună

buna  satisfăcătoare

Alte menţiuni: __________________________________________________________
6. Istoricul daunelor
Dacă au existat daune incepand cu anul 2005 pana in prezent la locuintele/clădirile
asigurate:
 Nu  Da, dacă da, anul, cauza şi valoarea despagubirilor (va rugam
descrieti):______________________________________________________________
______________________________________________________________________
7. Asigurări facultative si/sau obligatorii incheiate la alte societati de asigurare
Locuintele/clădirile asigurate sunt acoperite prin alte asigurări facultative/obligatorii:
 Nu  Da, dacă da specificati
Asigurătorul_______________________________Suma asigurata________________
Riscurile acoperite______________________________________________________
si perioada de valabilitate a politei __________________________________________

ASIGURATOR AUTORIZAT
Nume/Prenume/Semnatura

INTERMEDIAR
Nume/Prenume

ASIGURAT/CONTRACTANT
Nume/Prenume/Semnatura

(Cod Agent/Broker)
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