Numărul dosarului de daună ...........................................
Numărul poliței de asigurare ..........................................
Număr de intrare............................/ dată .......................
Data prezentării...................................... ora .................
Centru de daune ............................................................
Documentul de introducere în reparație a vehiculului
Seria .................................. Nr. ......................................

COD ARHIVA

Valoarea estimată a despăgubirii (lei): ............................
Obținerea din asigurare de foloase materiale
necuvenite se pedepsește conform Codului penal.
Inspector constatator,

Asigurat,

AVIZARE DE DAUNA - DECLARAȚIE
Subsemnatul/Subsemnata ........................................................, ﬁul (ﬁica) lui ................................... și al/a
...................................., născut(ă) la data de ............................. în localitatea ...................................., județul/
sectorul ..............................., cetățenie ............................, domiciliat(ă) în localitatea .....................................,
str. ..................................... nr. ......, bl. ........, sc. ........., ap. ......, județul/sectorul ......................, cod numeric
personal ............................................, posesor/posesoare al/a actului de identitate seria ..........nr. ................,
eliberat de ....................................................., și al/a permisului de conducere categoria .......... nr. ...............,
eliberat de ................................................ la data de ......................., cu vechime din .................., de profesie
............................... la ...................................................., cu sediul în str. ............................ nr. ........, sectorul
.............., telefon acasă ........................., telefon serviciu ................................., e-mail: ...................................
Cont IBAN .........................................................................................................., declar pe propria răspundere
următoarele aspecte privind cauzele și consecințele producerii evenimentului rutier:
La data de ...................................., în jurul orei ....................., am condus/staționat auto nr. ......................
marca .............................................., culoarea .........................., proprietatea.................................................,
în localitatea (în afara localității) ................................................, pe strada (șos.).............................................
....................... din direcția..................................................................... către ........................................... .
Când am ajuns în dreptul imobilului cu nr. ............., în intersecția ................................................., în afara
localității ............................................, pe autostrada ........................................................................................
............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. .
Avarii rezultate:..............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Data ..........................
NOTĂ:

Nume Prenume, Semnătura ............................................................
............................................................

În mod obligatoriu se vor completa corect toate spatiile punctate din continutul declaratiei.
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Autovehiculul este asigurat CASCO cu contractul nr. .......................................................................................
emis de societatea ............................................................... valabil de la ..../..../201..., până la ..../..../201... .
Declar pe propria răspundere că în urma evenimentului rutier a / nu a rezultat decesul sau rănirea vreunei
persoane ori producerea de pagube altor persoane.
Condiții de luminozitate:
- lumina zilei

- luminozitate redusă

- întuneric

Starea carosabilului:
- uscat

- altele (umed, înghețat etc.) ...................................................................................

Categoria vehiculului (înscrisă în documentul internațional de asigurare):
- categoria „A” autoturism

- categoria „D” bicicletă cu motor

- categoria „B” motociclu

- categoria „E” autobuz sau autocar

- categoria „C” autocamion sau tractor

- categoria „F” remorcă

Schița accidentului

Răspunzător pentru producerea evenimentului este dl./dna. ...............................................................................
..............................................................................................................................................................................
Reparația se va efectua:
• Regie proprie (plată pe baza evaluării efectuate de Euroins)
DA
NU
Cont Bancar ...................................................
• Nume service autorizat cu care Euroins are contract încheiat ..................................................................................
• Nume service autorizat cu care Euroins nu are contract încheiat ................................ Cont Bancar ...................................................
Cunoscând prevederile art. 326 din Codul Penal privind falsul în declarații declar pe propria răspundere că:
• Nu am solicitat și nici nu am primit document de introducere în reparație, despăgubiri sau compensații bănești de la o altă societate
pentru avariile reclamate prin prezenta sau de la persoana vinovată.
• Îmi prezint acordul expres/am acordul expres al Păgubitului/Asiguratului pentru prelucrarea, stocarea și transmiterea către terți, a
datelor cu caracter personal (inclusiv Codul Numeric Personal) ale mele/ale Păgubitului/Asiguratului de către EUROINS România
S.A. în condițiile Legii nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE)2016/679 al
Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea
datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.

Am fost informat atât despre condițiile generale CASCO/RCA și despre modul de stabilire și plată a despăgubirii, precum și despre
documentele necesare pentru efectuarea plății, cât și despre procedura de soluționare a reclamațiilor.
Am fost informat că fraudarea sau încercarea de fraudare a societăţii, precum şi declararea de informaţii voit eronate sunt pedepsite
conform Codului Penal.
Data ..........................
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Nume Prenume, Semnătura ..................................................................................

