D E C L A R A Ţ I E
Subsemnatul(a) ......................................................................, născut(ă) la data de .............................., în localitatea
......................................., judeţul/ sectorul ........................................, cetăţenie ............................., domiciliat(ă) în tara
………………......….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..............................., telefon
personal..................................., adresa de e-mail ................................................................................................... , 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 autovehiculul cu nr. de înmatriculare
................................., marca si tipul…………………......................................, km la bord ................. proprietatea
...................................................................., în localitatea / în afara localităţii .........................................., jud./sect.
.................................., pe strada/şoseaua ................................................................., in dreptul imobil nr. ................
din direcţia..............................................................., către ..............................................................................
Autovehiculul mai sus menţionat este:

avariat de către autovehiculul asigurat RCA la Groupama Asigurări SA cu polita seria ….......…, nr. …..............

este asigurat facultativ cu contractul nr. ……………............, emis de Groupama Asigurări SA, la data de
......................., pentru riscul de avarii/furt, valabil de la .......................... până la .................................................
Descrierea împrejurărilor producerii evenimentului :

............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………....................
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
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 proces verbal de contravenţie şi autorizaţie de reparaţie.
Furtul autovehiculului a fost anunţat la secţia de Poliţie din .........................................în data de ..............................,
unde s-a eliberat dovada cu numărul................................ din data de .........................................

Prezentarea schematică a accidentului/evenimentului:

Data ___________

Semnatura ___________________
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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. …………………………… emisă 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
/ furtunǎ
/ viscol
/ ceaţǎ
Natura pavajului:
asfalt / piatrǎ cubicǎ / ciment
/criblurǎ
/ pǎmânt
/ pietruit
Categoria vehiculului:
categoria “A” autoturism / categoria “B” motociclu / categoria “C” autocamion sau tractor
categoria “D” bicicletă cu motor
/ categoria “E” autobus sau autocar
/ categoria “F” remorcă
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. În cazul în care posedați o altă poliță de Asigurare facultativă vă rugăm să precizați societatea de
asigurări care a emis polița și numărul acesteia _____________________________________________________ .
Sunt de acord ca Groupama Asigurări S.A să-mi prelucreze datele cu caracter personal, inclusiv CNP, în conformitate cu
prevederile legii 667/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera
circulație a acestor date, în scopul evaluării riscului, administrării polițelor și regularizării daunelor.
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.
Atât prin prezenta cât și prin condițiile de asigurare am luat la cunoștință despre faptul că în cazul furtului autovehiculului,
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), în termen de 48 de ore de la data luării la cunoștință despre furtul autovehiculului,
exonerează Groupama Asigurări de la plata despăgubirilor, conform condițiilor generale de asigurare CASCO de care am
luat la cunoștință și cu care am fost de acord prin semnarea contractului.
Eliberarea Documentului de constatare nu constituie notă tehnică finală de constatare a daunelor şi nici obligaţie
de plată din partea Groupama Asigurări S.A.
Pentru soluționarea alternativă a eventualelor litigii cu Asigurătorul conform Regulamentului A.S.F. nr. 4/2016 si O.G. nr.
38/2015, consumatorii se pot adresa către SAL-FIN. Informații la adresa http://www.salfin.ro.
Subsemnatul ............................................................................ declar pe proprie răspundere că nu voi da nicio declaraţie
de renunţare la pretenţiile de despăgubire la care am dreptul de la cel vinovat de producerea evenimentului, nici Poliţiei nici
altor autorităţi abilitate să facă cercetări şi nu voi întreprinde nicio acţiune care ar putea leza dreptul de regres al Groupama
Asigurări.

Data _____________

Semnătura__________________

Groupama Asigurări prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin acest document în scopul
îndeplinirii obligaţiilor legale şi al realizării intereselor legitime, în vederea derulării oricăror raporturi juridice, precum și în
alte scopuri (statistice, marketing, etc.) Conform Legii Nr.677/2001, beneficiați de dreptul de acces la date, de intervenție
asupra datelor, de opoziție, de a nu fi supus unei decizii individuale și de a vă adresa justiției
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