
 
 

 
D  E  C  L  A  R  A  Ţ  I  E 

 
Subsemnatul(a) ......................................................................, fiul (fiica) lui .................................................... şi al(a) ………………………… 
..............................................., născut(ă) la data de .............................., în localitatea ......................................., judeţul/ sectorul 
........................................, cetăţenie ............................., domiciliat(ă) în localitatea ........................................., strada .................................., 
nr. ......, bloc ........., scara ........., ap. ......., judeţ/ sector ......................, cod numeric personal __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
posesor al actului de identitate seria ........, nr. ......................., eliberat de .................................................... şi al permisului de conducere 
categoria.........., nr. ....................., eliberat de ...................................., la data de..............................., cu vechime din ................, de 
profesie .........................., angajat la societatea ....................................................................., cu sediul în ........................................., strada 
........................................., judeţ/ sector ........................., telefon personal ..........................., telefon serviciu .................................., declar 
pe proprie răspundere următoarele aspecte privind cauzele şi consecinţele producerii:   evenimentului rutier,  incendiu,   tentativa 
de furt prin efractie,  furt partial,  furt total: 
La data de ..................................., în jurul orei ............, am condus / staţionat / oprit autovehicolul  cu nr. de înmatriculare ........................., 
marca....................................., tipul....................................., serie şasiu ........................................................., culoare..............................., 
proprietatea .............................................., CNP/CUI __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __, în localitatea / în afara localităţii 
..................................., jud./sect. .............................................., pe strada/ şoseaua ................................................................, din direcţia 
................................................................, către .............................................................................. 
 
Descrierea împrejurărilor producerii evenimentului : 
Când am ajuns în dreptul imobilului cu nr. ........., la km ..........., în intersecţia ...................................................................., în afara localităţii 
......................................, pe DN/DJ/DC/autostrada .......................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................... 
Avarii rezultate:...................................................................................................................................................................................……….. 
...........................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................………………………….………………………………….…………………………………
........................................................................................................................................................................................................................... 
Declar pe proprie răspundere că:  
- în momentul producerii accidentului nu mă/  mă aflam sub influenţa băuturilor alcoolice sau a altor substanţe al căror 

consum  este interzis prin lege 
- în urma evenimentului rutier,  nu a/  a rezultat decesul sau rănirea vreunei persoane ori producerea  de pagube  

materiale altor persoane, respectiv ………………………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
- evenimentul rutier   nu a făcut/   a făcut obiectul cercetării organelor de Poliţie şi   nu este emis/  este emis    

procesverbal de contravenţie şi autorizaţie de reparaţie. 
- Furtul autovehicolului a fost anunţat la secţia de Poliţie din ................................................... în data de ........................................, 

unde s-a eliberat dovada cu numărul................................ din data de ......................................... 
 
 
 
Data ……………………                                                                                                                                 Semnătura ................................   
                                                                                           
 
Notă: În mod obligatoriu se vor completa corect toate spaţiile punctate din conţinutul declaraţiei. 
 
 
 
 
 
 
 

Se completează de către reprezentantul Groupama Asigurări S.A. 
 

 
Agenţia ________________________________                      
 
Avarii existente  - vezi şi PV de constatare                                                               
(se completează de către inspectorul constatator)                      
_____________________________________________                      
_____________________________________________
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

Data şi ora prezentării  
                    
Data ___ / ___ / ___________ Ora ____ / ____   
 
Documentul de introducere în reparaţie a vehiculului 
 
 
Seria. RA 009/_________Nr. ________________ 
Obţinerea din asigurare de foloase materiale necuvenite se 
pedepseşte conform Codului Penal. 
  
 
Inspector Constatator,                         Asigurat/ Pagubit, 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
Autovehiculul mai sus menţionat este: 

   avariat de către autovehiculul asigurat RCA la Groupama Asigurări S.A. cu poliţa de asigurare seria ……, nr. ….......................... 
 este asigurat facultativ cu contractul nr. ……………..............………,  emis de Groupama Asigurări S.A., sucursala 

...................................., la data de ......................., pentru riscul de   avarii/furt, valabil de la ..................... până la .............................. 
 
Răspunzător de producerea accidentului este numitul …………………………………………………… care a condus autovehiculul 
marca/ tipul …………………………………………, cu nr. de înmatriculare ………………………… asigurat pentru răspundere civilă auto 
obligatorie cu poliţa seria ………, nr. ……………………………… emis de societatea de asigurări ……………………………………………… 
cu valabilitate de la ………………………… până la …………………………. . 
 
Date suplimentare despre locul producerii evenimentului: 
Condiţii de luminozitate:                      
lumina zilei / luminozitate redusă / întuneric  
Starea carosabilului: 
uscat / umed / acoperit cu mâzgă / acoperit cu polei / acoperit cu zăpadă  
Condiţii atmosferice: 
cer senin / ploaie / ninsoare / furtună / viscol / ceaţă  
Natura pavajului : 
asfalt / piatră cubică / ciment / criblură / pământ / pietruit  
Categoria vehiculului: 
categoria “A” autoturism / categoria “B” motociclu / categoria “C” autocamion sau tractor / categoria “D” bicicletă cu motor / 
categoria “E” autobuz sau autocar / categoria “F” remorcă   
 
Prezentarea schematică a accidentului/evenimentului: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cunoscând prevederile din Codul Penal, prin prezenta, declar pe proprie răspundere că:   POSED NU POSED o 
altă poliţă de asigurare  facultativă  pentru acest autovehicul, încheiată la o altă societate de asigurări şi  am 
solicitat/  nu am solicitat şi am primit/  nu am primit despăgubiri sau compensaţii băneşti de la un alt 
asigurător. 
Dacă detineţi o altă poliţă de asigurare facultativa pentru acest vehicul, va rugam sa  menţionaţi: 
 - contractul nr. …………………………………… (pe care îl anexez în copie), emis la data de ………………………, valabil de la data de 
………………………… până la data de …………………………….., pentru riscurile de …………………………………………………………, 
suma asigurată …………………………… . 
 - serie şi nr. document de introducere în reparaţie ………………………………………………… eliberat pentru acelaşi eveniment. 

Asiguratul a luat la cunoştinţă şi este de acord cu faptul că declaraţia falsă asupra contractului de asigurare (cauzele şi împrejurările 
producerii evenimentului, cuantumul pagubei etc.) vor avea ca şi consecinţă anularea despăgubirilor de către Groupama Asigurări S.A.  
care are dreptul de a intenta o acţiune penală şi una civilă împotriva autorului acesteia.  

Prin prezenta, solicit acordarea despăgubirilor cuvenite în baza documentului de asigurare anterior menţionat. În cazul în care nu mă voi 
prezenta personal pentru depunerea documentelor solicitate în vederea stabilirii despăgubirii, îmi asum răspunderea pentru 
corectitudinea şi realitatea celor depuse de persoana care le va prezenta şi va semna opisul documentelor depuse, semnătura acesteia 
fiindu-mi opozabilă. 

Atat prin prezenta cat si prin conditiile de asigurare am luat la cunostina despre faptul ca in cazul furtului autovehicolului, 
nedepunerea cheilor originale şi telecomenzile autovehiculului menţionate în declaraţia de asigurare (sau dovada că acestea se 
află la Poliţie), a originalului Cărţii de identitate, a originalului Certificatului de înmatriculare a vehiculului (sau autorizaţia de 
circulaţie provizorie), in termen de 48 de ore de la data luarii la cunostinta despre furtul autovehicolului, exonereaza Groupama 
Asigurari de la plata despagubirilor, conform conditiilor generale de asigurare CASCO de care am luat la cunostina si cu care 
am fost de acord prin semnarea contractului. 
 
Eliberarea Documentului de Introducere în Reparaţie a Vehiculului, sus – menţionat, nu constituie notă tehnică finală de 
constatare a daunelor şi nici obligaţie de plată din partea Groupama Asigurări S.A. 

 
 

Data …………………………                                                                                   Semnătura …………………………………………… 


	D  E  C  L  A  R  A  Ţ  I  E

