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CAPITOLUL I
19 termeni care chiar fac

diferența în asigurări.
Termenii din asigurări par

cel mai adesea din asigureză.
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Distrugere nejustificată a bunului de către 
persoane sau grupuri de persoane.

VANDALISMVANDALISM / VANDALISM
Răutate făcută gratuit de niște derbedei. 
Așa sunt unii oameni, se bucură de răul altuia, 
noroc că aveai asigurare.

1

Cale de comunicare terestră destinată  traficului
rutier, dacă este deschisă  circulației publice.

DRUM PUBLICDRUM PUBLIC / DRUM PUBLIC
Drum pe care poate merge oricine.  Absolut oricine.
De aceea ți-a spus mama ta  că e bine să fi precaut. 
Nu ști cu cine te întâlnești în trafic.

2

SECTOARE DE DRUM
INTERZISE CIRCULAŢIEI
AUTOVEHICULELOR

SECTOARE DE DRUM
INTERZISE CIRCULAŢIEI
AUTOVEHICULELOR

Drumuri forestiere, drumuri de acces la 
obiective turistice, drumuri de acces către 
exploatații agricole, forestiere, etc.

/ SECTOARE DE DRUM
   INTERZISE CIRCULAȚIEI
   AUTOVEHICULELOR

Altfel spus, pe aici nu se trece.  Acestea sunt drumuri
în care nu ai voie să circuli cu mașina personală.
Te sfătuim să nu încalci interdicția. Te poți întâlni cu
ursul, cu manifestantul sau poți avea un accident,
ale cărui pagube nu vor fi acoperite de asigurare.

3

Fapta unei persoane sau grup de persoane 
săvârșită prin violență, care poate fi probată 
cu dovezi materiale.

FURT PRIN  EFRACŢIEFURT PRIN  EFRACŢIE / FURT PRIN EFRACȚIE
Efracția nu e un fel de fracție, ca la matematică. 
Efracție înseamnă forțarea unei uși, spargerea unui geam
sau orice altă metodă folosită de  cineva pentru a intra
undeva unde nu este  invitat și a pleca cu niște lucruri
care nu îi aparțin.

4

Părți componente din sticlă (parbriz, lunetă,
geamuri laterale, oglinzi, etc.).

ELEMENTE VITRATEELEMENTE VITRATE / ELEMENTE VITRATE
Tot ce e făcut din geam la mașină, adică parbrizul,
luneta, geamurile laterale sau oglinzile.
Elemente destul de fragile, acestea tind să se spargă
destul de ușor la impact.
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CONDUCEREA 
AUTOVEHICULELOR
DE CĂTRE ALTE PERSOANE

CONDUCEREA 
AUTOVEHICULELOR
DE CĂTRE ALTE PERSOANE

Asigurarea este valabilă dacă există consimțământul 
asiguratului ca o altă persoană să conducă
autovehiculul.

/ CONDUCEREA 
   AUTOVEHICULELOR
   DE CĂTRE ALTE PERSOANE

Nu îți spunem să nu dai mașina altuia, dar ar fi bine să 
ai grijă totuși. Asigurarea rămâne valabilă, dar știi cum e, 
paza bună…

6

Timp de intervenție 3 ore de la solicitare. 
Include serviciu tractare autovehicul până la 
cel mai apropiat service. 

ASISTENŢA RUTIERĂASISTENŢA RUTIERĂ / ASISTENȚA RUTIERĂ
Ți s-a rupt mașina în mijlocul drumului? Nu-i nimic,
venim să te salvăm. În cel mult 3 ore de când ne suni
trimitem după tine pe cineva care să te tracteze până la
cel mai apropiat service. Sau, dacă vrei, te putem duce
până acasă, și vei plăti 0.5 Euro pentru fiecare km
parcurs dus-întors.

7

Deteriorare autovehicul asigurat.

AVARIEAVARIE / AVARIE
Belea, zgaibă, julitură, lovitură, îndoitură, zgârietură,
spune-i tu cum vrei, e o deteriorare a mașinii pe care
ți-ai asigurat-o.

8

Avarierea autovehiculului într-un asemenea mod
(grad) încât refacerea prin repararea, înlocuirea,
recondiționarea părților depășesc 80% din
valoarea autovehicului la data producerii
evenimentului asigurat.

AVARIE TOTALĂAVARIE TOTALĂ / AVARIE TOTALĂ
Aoleu, e groasă. Avaria totală e mama tuturor avariilor,
practic s-a cam terminat cu mașina ta.
Când ai un accident care are ca urmări distrugeri
atât de mari încât repararea lor depășește 80% din
valoarea mașinii la data producerii lui, se cheamă că
s-a produs o avarie totală și asiguratorul trebuie să
îți returneze contravaloarea mașinii în bani.

9

Prejudiciu material suferit de bunurile asigurate.

DAUNĂDAUNĂ / DAUNĂ
Dauna este ghinionul împotriva căruia te asiguri.
Toate lucrurile rele care se pot întâmpla lucrului
pe care îl asiguri se cheamă daune.
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Sumă stabilită de Asigurator și plătită Asiguratului 
ca urmare a producerii unor daune.

DESPĂGUBIRE CUVENITĂDESPĂGUBIRE CUVENITĂ / DESPĂGUBIRE CUVENITĂ
Câți bani iei urmare a întâmplării unui ghinion și a
norocului de a fi asigurat împotriva lui.

11

Risc asigurat care s-a produs.

EVENIMENTUL ASIGURATEVENIMENTUL ASIGURAT / EVENIMENTUL ASIGURAT
Nu e nici evenimentul zilei, nici un eveniment monden.
Inundație, cutremur, incendiu, la genul ăsta de evenimente
se referă asiguratorul și pentru ele te asiguri, ca să stai liniștit.

12

FRANȘIZĂFRANȘIZĂ
Parte din prejudiciu suportată de Asigurat, stabilită
fie ca valoare fixă, fie ca procent din suma asigurată,
fie ca procent din daună.

/ FRANȘIZĂ
O parte din prejudiciu ce va fi suportată de către tine,
o sumă ce poate fi fixă, un procent din suma asigurată
sau un procent din daună. O poți privi ca pe un motiv în
plus să conduci atent, știind că în cazul unui accident,
vei avea și tu de plătit o anumită sumă de bani.

13

Preturbație atmosferică violentă la care viteza
vântului depășește 72 km/oră.

FURTUNĂFURTUNĂ / FURTUNĂ
Vijelie, vreme rea, mai rea ca atunci când te ceartă soția
și soacra împreună. Ploaie și vânt puternic, care depășește
72 km/h. Fenomen care poate cauza daune serioase
(vezi punctul 10).

14

Ardere cu flacără deschisă (foc) care s-a produs
în absența unei vetre sau a ieșit din vatră.

INCENDIUINCENDIU / INCENDIU
Dacă apar mașinile alea mari, roșii, cu girofar să știi că 
e vorba de un incendiu. Fenomen care poate cauza daune 
serioase (vezi punctul 10).

15

INUNDAŢIAINUNDAŢIA
Acoperirea unei porțiuni de uscat cu apă,
ca urmare a revărsării peste marginile cursurilor
sau bazinelor de apă.

/ INUNDAȚIA
Prea multă, mult prea multă apă, în niște locuri în care
de obicei nu este apă, din cauză că niște râuri au crescut
prea mult. Fenomen care poate cauza daune serioase
(vezi punctul 10).
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Contract de asigurare cuprinzând specificația,
condițiile generale de Asigurare, clauzele adiționale,
Cererea - chestionar, decontul de primă.

POLIŢĂPOLIŢĂ / POLIȚĂ
Actul care conține întelegerea dintre un Asigurat și
Asigurator și toate condițiile în care această înțelegere
este valabilă. E bine de citit cu atenție și de întrebat
unde este cazul, pentru că doar în baza lui vei putea
încasa despăgubirea cuvenită în caz de daună
(vezi punctele 10 și 11).

17

Suma datorată de Asigurat pentru preluarea de către 
Asigurator a riscurilor de asigurare.

PRIMA DE ASIGURAREPRIMA DE ASIGURARE / PRIMA DE ASIGURARE
Câți bani trebuie să dai ca să intri în cercul select al
celor asigurați. Sau, cum se spune, dai un ban, dar
dormi liniștit. E valabil și pentru familia ta.

18

Valoarea menționată în Poliță pentru care s-a încheiat
asigurarea bunului.

SUMA ASIGURATĂSUMA ASIGURATĂ / SUMA ASIGURATĂ
Cât valorează bunul pe care vrei să îl asiguri.
Este totodată și valoarea care o vei primi dacă
te vei afla în situația deloc dorită de avarie totală
(vezi punctul 9).

19
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CAPITOLUL II
10 situații de excluderi

 pe care este bine să le știi.
O serie de întâmplări cărora trebuie să le acorzi
maximă atenție și importanță pentru că ele sunt

situații în care NU beneficiezi de despăgubiri.
Citește-le bine, evită ghinionul, sau,

altfel spus, asigură-te că ești asigurat!
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de bază
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1 Nu se acordă despăgubiri pentru
întrebuinţare, funcţionare sau
uzare.

Nu poți să mergi cu mașina și să o păstrezi
nouă, e normal să intervină uzura și aceasta
nu e acoperită de asigurare.

2 Dacă ai avut un accident cu mașina cu care
tu îți faci treaba, asiguratorul acoperă
reparațiile mașinii, dar nu putem să îți dăm 
și banii pe care tu i-ai fi făcut dacă puteai
să folosești mașina cât ea a stat în service.

Nu se acordă despăgubiri pentru
reducerea valorii autovehiculului
după reparaţii și nici pentru
pierderile de venit/profit ca urmare
a întreruperii folosirii bunului.

3 Ține minte, mașina ta nu e o amfibie de
luptă și mai bine ocolești un pic decât să
suferi mai mult.

Nu se asigură despăgubiri pentru
pătrunderea voluntară în locuri
acoperite cu apă.

4 Uită-te pe talon și ai grijă mereu când îți
expiră ITP-ul (adică inspecția tehnică
periodică). Odată la doi ani trebuie să
mergi cu mașina la niște verificări mici
ca să eviți niște probleme mari.

Nu se asigură despăgubiri pentru
pagube produse autovehicolului
care nu deţine ITP valabil.

5 Vrei să faci un bine și tractezi pe cineva
care a rămas în pană? Foarte bine și drăguț
din partea ta, doar ai grijă să nu încerci
să tractezi un TIR sau un tanc.

Nu se asigură despăgubiri pentru
daune produse autovehicolului
prin tractarea/remorcarea pasivă.

6 Ai răbdare și citește TOATE articolele
contractului de asigurare, fii atent la ele,
fiindcă unde nu-i cap, e vai de asigurare.

Asiguratorul este îndreptăţit să
nu acorde despăgubiri în cazul
în care asiguratul nu și-a
îndeplinit obligaţiile decurgând
din contractul de asigurare.



Pentru asigurări pe alese și pe înțelese,
intră pe www.asigurareaonline.ro

7 Asiguratorul este îndreptăţi să nu
acorde despăgubiri în cazul în care
asiguratul a condus sub influenţa
băuturilor alcoolice, a stupefiantelor
ori medicamentelor cu efecte similare.

Legea-i lege, nu-i tocmeală,
ori conducem, ori ne distrăm,
dacă le combini, trebuie să știi că
nu ești asigurat.

8 Asiguratorul este îndreptăţi să nu
acorde despăgubiri în cazul în care
în declaraţia asiguratului, în legătură
cu poliţa de asigurare sau cererea de
despăgubire, se constată neadevăruri,
contradicţii, falsuri, cu scopul de a
se obţine despăgubiri necuvenite.

Scrie mereu ce s-a întâmplat,
evită proza științifico-fantastică
pentru că s-ar putea să te trezești
într-o poveste de groază.

9 Asiguratorul este îndreptăţit să nu
acorde despăgubiri în cazul în care
se efectuează investigaţii / expertize
neconcludente. Asiguratorul poate
amâna plata despăgubirii până în
momentul în care rezultă fără echivoc
dreptul la despăgubire.

Uneori trebuie efectuate cercetări
care pot dura ceva mai mult timp.
Trebuie să aștepți să se termine
aceste cercetări înainte de a primi
despăgubirile.

10 Asiguratorul nu plătește daune
produse din culpa gravă a
asiguratului.

Câteva exemple de greșeli flagrante
pe care TREBUIE să le eviți:
ții actele în parasolar și masina îți este
furată, uiți cheia în contact sau ușa
deschisă și mașina îți este furată,
nu tragi frâna de mână, mașina coboară
în pantă și avariază sau se avariază.
Sunt o serie de neatenții mici care
pot avea urmări mari și ar fi bine să
le eviți.



CAPITOLUL III
Ce faci în caz de daună?
ar fi 2 răspunsuri, și anume
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Primul pas (telefon).  Suni la INTERASIG BROKER
și te descarci.
Al doilea pas. Împreună deschidem dosarul de daună.
Al treilea pas. Dacă repari mașina lovită la un service
partener cu INTERASIG BROKER, scapi de toată
bătaia de cap. Imediat ce mașina este reparată, o poți
lua de la service, urmând ca noi să ne ocupăm de
finalizarea dosarului de daună. 

1. "Înjuri (în gând), te calmezi și
citești Dicționarul de Asigureză" sau 
2. "Tragi aer în piept, te calmezi și
citești Dicționarul de Asigureză.



Costul reparației părților componente sau pieselor
avariate ori costul de înlocuire sau recondiționare,
inclusiv cheltuieli pentru materiale, cele de
demontare și montare, precum și cheltuielile
de transport.

CUANTUMUL DAUNEICUANTUMUL DAUNEI / CUANTUMUL DAUNEI
Cât costă toată tărășenia care ți s-a întâmplat ; aici intră
toate cheltuielile care se fac cu piesele, cu reparația,
cu înlocuirile sau recondiționările și cu transportul,
dacă ai avut nevoie.

1

Părțile componente din autovehiculul avariat ce se
mai pot întrebuința sau valorifica.Valoarea epavei
se stabilește fie la nivelul cel mai mare obținut la
o licitație, fie prin evaluarea asiguratorului la un nivel,
de exemplu 20%, din valoarea autovehiculului.

EPAVA EPAVA / EPAVA 
Un cuvânt mai scurt pentru “morman de fiare contorsionate
cu care nu mai ai ce face”. Valoarea ei poate fi stabilită la
o licitație sau direct de către asigurator. 

2

DEVIZ ESTIMATIV 
DE REPARAŢIE
DEVIZ ESTIMATIV
DE REPARAŢIE

Este întocmit pe baza prețurilor de catalog ale 
pieselor avariate și pe baza tarifelor de manoperă
la data producerii evenimentului asigurat.

/ DEVIZ ESTIMATIV
   DE REPARAȚIE

Estimare de costuri la prima mână sau la prima vedere.
Aceste costuri pot crește sau pot scădea, depinde ce se
mai descoperă pe parcurs. 

3

Ultimul act al dosarului de daună prin care asiguratul 
solicită ca plata despăgubirii să fie efectuată fie către 
service, fie în contul său.

CERERE DESPAGUBIRECERERE DESPAGUBIRE / CERERE DESPAGUBIRE
Este acel document prin care ceri oficial să primești
despăgubirea, fie în contul tău, fie în contul service-ului
care a efectuat reparațiile. Din momentul în care ai depus
această hârtie la dosarul de daună, asiguratorul are
o obligație de plată.

4

Valoarea acceptată la plată de către asigurator,
comunicată fie către service, fie către asigurat.
În cel mai fericit caz coincide cu valoarea facturii
de reparație, fie în cel mai comun caz, nu acoperă
valoarea facturii, diferența urmând a fi plătită de
către asigurat.

ACCEPT DE PLATĂACCEPT DE PLATĂ / ACCEPT DE PLATĂ
Cea mai bună veste pentru tine, totul e în regulă, nu mai e
nicio problemă, asiguratorul se angajează să plătească
suma trecută în accept către tine sau către service.
Atenție însă, pot apărea diferențe între sume
din diverse cauze.

5

Dacă legea nu prevede altfel, despăgubirea va fi
plătită în termen de maxim 15 zile calendaristice
de la data încheierii instrumentării dosarului de
daună (primirea cererii de despăgubire).

TERMEN DESPĂGUBIRE TERMEN DESPĂGUBIRE / TERMEN DE DESPĂGUBIRE 
Cât timp poate să treacă din momentul primirii cererii de
despăgubire (vezi mai sus) pânâ în momentul plății
efective a despăgubirii.

6



CAPITOLUL IV
Asigurare casă

Câteva definiții care interesează privind
riscurile asigurate la o locuință / casă

și / sau bunurile din ea.
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Efectul apei provenind de la apartamentele vecine
ca urmare a spargerii accidentale a conductelor de
apă, deteriorării robinetelor sau a altor instalații
din locuința asigurată. Inundarea poate să aibă
cauze și deversarea apei de canalizare/pluviale
ca urmare a spargerii accidentale a tubulaturii sau
refulării apei din canalizare, de la instalații interioare
sau exterioare.

INUNDAREINUNDARE / INUNDARE
Popular numită “piscină în casă” sau “lac în sufragerie”
inundarea e ce se întâmplă când uiți un robinet deschis
sau se întâmplă vreo avarie la instalațiile de apă.

1

Daune / vătămări inclusiv decesul suferite/suferit
de terțe persoane (vizitatori, trecători, locatarii
proprietăților învecinate).

RĂSPUNDEREA CIVILĂ
A ASIGURATULUI

RĂSPUNDEREA CIVILĂ
A ASIGURATULUI

/ RĂSPUNDEREA CIVILĂ
   A ASIGURATULUI

Lucruri și intâmplări suferite de către alții (musafiri, vecini,
trecători pe sub geamul apartamentul tău) pentru care ești
responsabil în calitate de asigurat.

2

SERVICII DE ASISTENŢĂ
TEHNICĂ LA LOCUINŢA
ASIGURATĂ

SERVICII DE ASISTENŢĂ
TEHNICĂ LA LOCUINŢA
ASIGURATĂ

Reprezintă serviciile efectuate de furnizori (instalatori,
electricieni, dulgheri, tâmplari, lăcătusi, etc.) agreați de
asiguratori, în situații de urgență. De exemplu: avarii
la instalații de apă, avarii la instalația electrică, avarii
la instalația de gaze, pierdere sau uitare în interiorul
locuinței a cheilor de acces.

/ SERVICII DE ASISTENȚĂ
   TEHNICĂ LA LOCUINȚA
   ASIGURATĂ

Muncă, treabă și alte lucrări efectutate de urgență de către
diverși meseriași (instalatori, electricieni, tâmplari etc.)
la domiciliu, în caz de avarii. 

3

Cheltuieli necesare și rezonabile acordate de
asiguratori pentru limitarea pagubelor (inclusiv
intervenția pompierilor), curățarea locului unde
s-a produs evenimentul asigurat (ridicarea
molozului, aluviunilor, etc.) sau expertizarea daunei
(expertiza solicitată de asigurat).

PROTECŢIE 
SUPLIMENTARĂ
PROTECŢIE
SUPLIMENTARĂ

/ PROTECȚIE
   SUPLIMENTARĂ

Extra ajutor financiar acordat de asigurator în situații
nefericite pentru a limita nefericirea (ex: intervenția
pompierilor, curățarea locului sau diverse expertizări).

4



Un număr de zile calendaristice (de ex. 15) acordate
de asigurator pentru ca asiguratul să achite rata
neplătită la scadența trecută pe poliță.
Dacă nu se plătește rata de prima scadență nici în
termenul de grație acordat, contractul se reziliază
de plin drept.

TERMEN DE GRAŢIETERMEN DE GRAŢIE / TERMEN DE GRAȚIE
Știm că uneori viața-i grea și foarte scumpă, de aceea
te putem păsui cu ceva timp până la plata ratei la poliță.
Perioada în care poți efectua această plată se numește
perioada de grație. Atenție însă, depășirea ei duce la
anularea contractului de asigurare!

6

Perioada asigurată.

RĂSPUNDEREA
ASIGURATORULUI
RĂSPUNDEREA
ASIGURATORULUI

/ RĂSPUNDEREA
   ASIGURATORULUI

Perioada de timp în care ești sub umbrele protectivă
a unei asigurări.

8

Cea mai mică valoare dintre costul reparației și
valoarea bunului la data producerii evenimentului
asigurat (costul construirii / înlocuirii bunului
avariat / distrus).

CUANTUMUL DAUNEI
PENTRU UN BUN
ASIGURAT

CUANTUMUL DAUNEI
PENTRU UN BUN
ASIGURAT

/ CUANTUMUL DAUNEI
   PENTRU UN BUN
   ASIGURAT

Sumă de bani determinată prin compararea valorii unui
bun asigurat cu suma reprezentând reparația sa.
Cea mai mică câștigă și este desemnată a fi cuantumul
daunei.

9

5 CÂTEVA EXEMPLE DE
EXCLUDERI PE POLIŢA 
DE LOCUINŢĂ

CÂTEVA EXEMPLE DE
EXCLUDERI PE POLIŢA 
DE LOCUINŢĂ

-Avarierea unei părți comune a imobilului din care 
  face parte locuința asigurată, dacă locuința asigurată
  NU este afectată;
-Tasarea terenului(îndesare, cufundare), subsidentă
  (coborârea treptată a scoarței terestre) variația de 
  volum (contracția, umflarea) a terenului ca urmare a 
  înghețului / dezghetului;
-Inundații ca urmare a schimbărilor artificiale a
  cursurilor de apă sau a altor lucrări hidrotehnice;
-Declanșarea accidentală a oricărui sistem de stingere
  a incendiilor;
-Trepidații datorate circulației/instalațiilor,
  echipamentelor, etc.

/ CÂTEVA EXEMPLE DE
   EXCLUDERI PE POLIȚA 
   DE LOCUINȚĂ

Cu toată bunăvoința asiguratorului, există o serie de
întâmplări în care asigurarea nu poate fi aplicată.



Sumele compensatorii pe care asiguratul este obligat
să le plătească persoanelor păgubite ca urmare
angajării răspunderii sale, plus cheltuieli de judecată.
Aici merge ex. cu inundația pe care o provoci
vecinului tău.

CUANTUMUL DAUNEI 
PENTRU RĂSPUNDERE
CIVILĂ

CUANTUMUL DAUNEI 
PENTRU RĂSPUNDERE
CIVILĂ

/ CUANTUMUL DAUNEI 
   PENTRU RĂSPUNDERE
   CIVILĂ

Câți bani trebuie să dai celor cărora le-ai creat daune, 
avarii sau alte neplăceri, inclusiv cheltuieli de judecată.
Noroc că erai asigurat, dar data viitoare să fii mai atent.
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LA RĂSPUNDERE 
CIVILĂ NU SE APLICĂ
PRINCIPIUL
PROPORŢIONALITĂŢII
ÎN CAZUL EXISTENŢEI
MAI MULTOR
ASIGURĂRI
FACULTATIVE
ÎNCHEIATE PENTRU
ACELAȘI BUN

LA RĂSPUNDERE 
CIVILĂ NU SE APLICĂ
PRINCIPIUL
PROPORŢIONALITĂŢII
ÎN CAZUL EXISTENŢEI
MAI MULTOR
ASIGURĂRI
FACULTATIVE
ÎNCHEIATE PENTRU
ACELAȘI BUN
Fiecare asigurator este obligat la plată, proporțional cu
suma asigurată și până la concurența acesteia,  fară ca
asiguratul să poată zncasa o despăgubire mai mare
decât prejudiciul efectiv.

/ LA RĂSPUNDERE
   CIVILĂ NU SE APLICĂ
   PRINCIPIUL
   PROPORȚIONALITĂȚII
   ÎN CAZUL EXISTENȚEI
   MAI MULTOR
   ASIGURĂRI
   FACULTATIVE
   ÎNCHEIATE PENTRU
   ACELAȘI BUN

Să știi că nu faci o afacere dacă îți asiguri același bun la
mai multe companii de asigurare. În caz de daună nu o să
obții mai multe despăgubiri, ci doar valoarea asigurată a
bunului respectiv. Ieși în câștig însă dacă citești atent și
ții la îndemână dicționarul acesta.
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Dacă suma asigurată a clădirii ce face obiectul daunei,
este inferioară valorii de înlocuire / a piaței acestuia,
cuantumul daunei se reduce corespunzător raportului 
dintre suma asigurată a imobilului și valoarea de 
înlocuire

SUBASIGURARE
(PRINCIPIUL PROPORŢIONALITĂŢII)
SUBASIGURARE
(PRINCIPIUL PROPORŢIONALITĂŢII)

/ SUBASIGURARE
   (PRINCIPIUL PROPORȚIONALITĂȚII)

Dacă vrei să știi că poți să dai mai puțini bani pe o poliță
și o să îți asiguri doar o parte dintr-un bun (adică asigurarea
acoperă doar un procent din valoarea acelui bun). În cazul
în care te lovește ghinionul însă, vei primi o despăgubire
proporțională cu acest procent.
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