Agenţia_____________

Nr. înregistrare _____/_______
DECLARAŢIE DE ACCEPTARE A DESPĂGUBIRII
LA DOSARUL DE DAUNĂ Nr. _______________________
 Asiguratul /  Păgubitul_______________________________________________________ proprietar al autovehiculului cu nr.
de înmatriculare _____________________ reprezentat prin _______________________ _________________________,
CNP __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ , conform împuternicirii depuse la dosar, vă rog să aprobaţi plata despăgubirii
prezentului dosar de daună astfel:
 avans, pe baza proformei anexate;
 parţială, pe baza documentelor anexate;
 finală, pe baza documentelor de reparaţie anexate;
 regie proprie pe baza devizului estimativ întocmit de Groupama Asigurări S.A..
Pentru soluţionarea dosarului de daună anexez următoarele documente:
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Solicit ca plata despăgubirii să se efectueze astfel:


în
numerar,
prin
casIeria
BRD,
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

suma

de

_________

către

__________________________,

CNP

 prin virament, în contul nr. __ __ __ __/__ __ __ __/ __ __ __ __/__ __ __ __/__ __ __ __/__ __ __ __ deschis la banca
______________________________, titular cont ___________________________, beneficiar ____________________________,
suma de _________
 prin virament, în contul nr. __ __ __ __/__ __ __ __/ __ __ __ __/__ __ __ __/__ __ __ __/__ __ __ __ deschis la banca
______________________________, titular cont ___________________________, beneficiar ____________________________,
suma de _________
 prin virament, în contul nr. __ __ __ __/__ __ __ __/ __ __ __ __/__ __ __ __/__ __ __ __/__ __ __ __ deschis la banca
______________________________, titular cont ___________________________, beneficiar ____________________________,
suma de _________

Declar că:

pentru pagubele consemnate în prezentul dosar de daună nu am primit şi nici nu voi solicita alte despăgubiri, nici de la
alte persoane, nici de la alte societăţi de asigurare

în cazul anulării ulterioare a actelor încheiate de autorităţile publice competente să constate şi să cerceteze accidentele
de autovehicule sau alte evenimente care au stabilit cauzele şi împrejurările producerii evenimentului şi persoana vinovată, mă
oblig, prin semnarea prezentei cereri, să restitui suma primită cu titlu de despăgubire în termen de 5 zile de la data anulării
acestora

în caz de furt – total sau parţial – dacă autorii vor fi identificaţi şi bunurile îmi vor fi restituite, mă oblig să înştiinţez Groupama
Asigurări S.A. şi să restitui despăgubirea încasată de la societatea de asigurări în termen de 15 zile de la data restituirii
bunurilor furate

răspund pentru exactitatea, realitatea şi corectitudinea actelor depuse la dosarul de daună

după plata despăgubirii, mă oblig să conserv dreptul de regres şi să-l transfer către Groupama Asigurări S.A.
În conformitate cu prevederile art. 2210 din Noul Cod Civil, Groupama Asigurări S.A. este subrogată în toate drepturile mele
împotriva celor răspunzători de producerea pagubei.
Prin plata sumei de (în cifre) ______________________________________________________ adică (în litere)
_________________________________________________________ __________________________________, declar că nu mai
am nici o pretenţie de despăgubire de la Groupama Asigurări S.A., asigurătorul de răspundere civilă şi persoana vinovată de
producerea accidentului, această sumă reprezentând despăgubirea integrală pentru pagubele suferite ca urmare a evenimentului
din data de _______________ .
Obiecţii: ___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Data __________

Semnătura (şi ştampila pt. persoane juridice) ___________________________

Cod 01_08_00_0709

