
Nume

Nume

Prenume

Prenume

IBAN

Nume Prenume Semnătura:Data: Zi/Lună/An

Număr de înmatriculare Nume Prenume

Nume Prenume Zi/Lună/An

Aceste date vor fi completate olograf.

ASIGURATUL / PĂGUBITUL

REPREZENTAT PRIN:PROPRIETAR AL AUTOVEHICULULUI

CNP

Răspund de exactitatea, realitatea și corectitudinea actelor depuse; 

Mă oblig să restitui despăgubirea primită, în cazul în care actele încheiate de organele de poliție, de unitățile de pompieri sau alte 
autorități competente să cerceteze accidentele de autovehicule, sunt anulate.

Declar pe propria răspundere că:

1. nu mai posed aceeași formă de asigurare pentru acest autovehicul încheiată și la alte societăți de asigurare; 

2. nu am avizat și nu urmează să mai avizez această daună la altă societate de asigurări;

3. nu voi pretinde despăgubiri pentru acest eveniment de la Euroins, de la o altă societate de asigurări sau persoană vinovată;

4. Prin plata despăgubirii declar că nu mai am alte pretenții față de Euroins, asigurătorul de răspundere civilă și persoana vinovată de 

producerea accidentului, suma de                                                             RON reprezentând despăgubirea integrală pentru pagubele suferite 

ca urmare a evenimentului din data de 

Vă rog ca plata despăgubirii să se efectueze:

CERERE DE DESPĂGUBIRE LA DOSARUL DE DAUNĂ

Date de identificare ale solicitantului

Cerere de despăgubire

Se va completa exclusiv de Euroins

Ag. Euroins
Nr. de înregistrare:
Cod formular: F6-DA-01, ed.2, rev.4/06.2022

conform împuternicirii depuse la dosarul de daună, vă rog să aprobați plata despăgubirii în valoare de:

Zi

finală, în baza documentelor atașate;

finală, reparații în regie proprie pe baza devizului estimativ întocmit de Euroins (numai în cazul daunelor parțiale);

în scop de reanalizare în baza art.30 al. (2) din Norma 20/2017, în baza documentelor atașate.

Lună An

deschis la banca:

Titular:

Se va completa exclusiv de Euroins.

Avizat și verificat:

în contul bancar nr:

Suma: RON    la factura nr:

la casieria băncii BCR, în numerar, suma:

Orice tentativă de obținere de foloase necuvenite din asigurare, se pedepsește conform Codului Penal.

Obiecții:

Semnătura solicitantului:Data:

.

RON
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