
Preț final redus SNPP 

SNPP -10% reducere 

 

 

Rezultate comparative 
 

 PREȚ REDUS PUBLISIND Pint.ro Ottobroker.ro i-asigurare 
GRAWE 25 euro   41 euro 

EUROINS 45 euro 52 euro 63 euro  

GENERALI 54 euro  59 euro  

AllianzTiriac-UNIT 58 euro   72 euro 

Orice alt Asigurător 10% REDUCERE PUBLISIND    

Ofertele concurenței prezentate mai sus se pot verifica pe site-urile care urmează: 

 

• https://www.i-asigurare.ro/asigurare-locuinta/ 

• https://www.ottobroker.ro/calculator-asigurare-locuinta 

• https://www.pint.ro/asigurare-locuinta 

• Sediile Brokerilor sau Asiguratorilor, ofertele din Tabel fiind reale și cu titlu 

reprezentativ căci noi putem compara cu orice alt Asigurător. Noi avem 

acces la toți asigurătorii din România care lucrează cu Brokerii. 

• Comparatia de mai sus a fost realizata pe un apartament situat in Timisoara 

construit in 2022, cu 65 mp, 3 camere si cu o suma asigurata Cladire la 

75.000 euro, fara a adauga clauze suplimentare. La solicitarea dvs. putem 

realiza o comparație cu orice altă locuință: apartament, casă, vilă etc. 
 

Oferta noastră imbatabilă 

 

Promisiunea noastră este ca vom aplica asupra asigurarii complexe a locuinței, două 

seturi de reduceri, indiferent de asigurarea pe care membrii PUBLISIND o detin, asa cum se poate 

observa mai jos: 

https://www.i-asigurare.ro/asigurare-locuinta/
https://www.ottobroker.ro/calculator-asigurare-locuinta
https://www.pint.ro/asigurare-locuinta


de daună și recuperarea banilor, apărând interesul clientului.In cei 10 ani, am apărat 

i: În cazul unei daune, ne sprijinim clienții pentru deschierea dosarului 

tsute de clienți ( vezi recenzii Facebook: asigurloruinta.ro) 

Pentru orice alte aspecte, cu deschidere vă stau la dispoziție. 

Tel: 0724712828 / 0753163163 

1. Aplicăm o prima reducere rezultată în urma negocierii noastre cu asiguratorul. 
Aceasta prima reducere este de cele mai multe ori de 20% si este influențată de 
politica Asiguratorului, unii asiguratori oferind chiar mai mult de 20% iar alții mai 
puțin. Noi ne angajăm să obținem mereu reducerea maximă, în interesul PUBLISIND. 

2. REDUCERE GARANTATĂ-10%  Aceasta este cea de-a doua reducere și 

depinde in totalitate de serviciul nostru si se va aplica an de an.  

 

3. La oricare contraofertă de la concurenți pe care membrii de sindicat ne-o prezintă, 
noi aplicăm o reducere de 10%, de fiecare data. 

 

4. Acest proiect este un instrument excelent in special pentru colegii care au 

achizitonat o locuință prin credit bancar căci această asigurare mai ieftină dedicată 

membrilor PUBLISIND, înlocuieste asigurarea mai scumpă vandută de Banca. 

5. Extindem Reducerile și pentru RUDELE membrilor PUBLISIND. 

6. De aceste reduceri ale asigurării complexe de locuință sunt direct interesați colegii 
care dețin un credit bancar căci ei au obligația de a prezenta an de an o asigurare la 
Bancă. De asemenea ne adresăm și celorlalți membrii PUBLISIND, care nu au credit 
bancar. 

 
7. Perspective despre oferta noastră: 

- în momentul in care numarul asiguraților depășește 100 persoane pentru Asigurarea 
complexă, oferim un avantaj și mai atrăgător de 12% REDUCERE GARANTATĂ 

 

- în momentul în care numărul asiguraților depășește 300 persoane pentru Asigurarea 
complexă, ne putem reașeza la masa discuției pentru un preț și mai avantajos. 

 

- Asigurarea obligatorie PAD costa 20 euro si nu face obiectul reducerii PUBLISIND 
 

- Alte benefici În cazul apariției daunei, ne sprijinim clienții în deschiderea dosarului 
de daună și recuperarea banilor, apărând mereu interesul sindicaliștilor. În cei 10 ani 

de experiență, am apăra sute de clienți (vezi recenzii Facebook: asigurlocuinta/.ro) 
 

 

Pentru orice alte aspecte, cu deshcidere vă stăm la dispoziție. 

Vă mulțumesc pentru atenție. 

Toate cele bune. 

ALIN GOLENȚANU – Brokeraj asigurări locuințe 

Facebook: https://www.facebook.com/asigurlocuinta.ro 

Site: https://asigurlocuinta.ro – ( în curs de editare text) 

Tel/Whatsapp: 0753.163.163 - Solicitări oferte 

                        0724.712.828 – Asistență dosare de daună 
 
 
 
 

22.09.2022 

https://www.facebook.com/asigurlocuinta.ro
https://asigurlocuinta.ro/

