
 
CERERE DE DESPĂGUBIRE  

La dosarul de daună nr. _______________ 

Asiguratul ______________________________________ proprietar / utilizator  al autovehiculului cu numărul de 

înmatriculare ___________________, reprezentat de __________________________________ identificat prin B.I./C.I. 

seria____ nr. _______, C.N.P _______________________ eliberat de___________________________ la data de 

___/___/_____, având poliŃa cu seria ____________   numărul ______________, 

tel.________________________conform împuternicirii depuse la dosar, vă rog să aprobaţi plata despăgubirii prezentului 

dosar pe baza următoarelor documente: 

1. ________________________________________         

2. ________________________________________  

3. ________________________________________ 

4. ________________________________________ 

5. ________________________________________ 

6. ________________________________________ 

Doresc ca plata despăgubirii  să se faca în felul următor: 

 Ordin de plată,  

1. Beneficiar _________________________CUI/C.N.P.___________________________suma ________________  

Cont____________________________________________ Banca / sucursala _______________________________ 

2. Beneficiar _________________________CUI/C.N.P.___________________________suma ________________  

Cont____________________________________________ Banca / sucursala _______________________________ 

3. Beneficiar _________________________CUI/C.N.P.___________________________suma ________________  

Cont____________________________________________ Banca / sucursala _______________________________ 

4. Beneficiar _________________________CUI/C.N.P.___________________________suma ________________  

Cont____________________________________________ Banca / sucursala _______________________________ 
 

Data: ___/___/__________     Semnătura ___________________ 
 

DECLARATIE DE ACCEPTARE A DESPAGUBIRII: 

Prin încasarea sumei de mai sus, declar că a fost achitată întreaga despăgubire aferentă evenimentului menţionat în 

cererea de despăgubire, că nu mai am altă pretenţie prezentă sau viitoare de la societatea SC Credit Europe Asigurări-

Reasigurări S.A., de la perosana vinovată sau, după caz, de la asiguratorul de răspundere civilă,,în legătură cu această 

daună. În conformitate cu prevederile legii 136 din 1995, SC Credit Europe Asigurări-Reasigurări S.A. este subrogată în 

toate drepturile mele împotriva celor răspunzători de producerea pagubei. Mă oblig să conserv dreptul de regres al  SC 

Credit Europe Asigurări Reasigurări S.A şi .să nu dau declaraţiii de renunţare la pretenţii (la poliţie, organe de cercetare, 

etc.) pe motiv că am fost despăgubit de către aceasta. Mă angajez ca, în cazul în care actele care au stabilit cauzele şi 

împrejurările producerii evenimentului asigurat şi/sau vinovăţia, vor fi anulate de instituţiile competente, să anunţ imediat 

SC Credit Europe Asigurări-Reasigurări S.A.  şi să restitui în termen de cinci zile de la comunicare despăgubirea primită. 

Declar, de asemenea, că nu am deschis alt dosar de dauna pentru acelasi eveniment la altă societate şi nu am primit nici o 

despăgubire în legătură cu acest eveniment iar, în cazul în care voi fi despăgubit, sau voi recupera o parte din daună, voi 

anunţa în scris SC Credit Europe Asigurări-Reasigurări S.A. şi voi restitui despăgubirea primită (sau parte a acesteia) în 

termenul de mai sus. Prezenta declaraţie reprezintă titlu executoriu. 
 

 

Data: ___/___/_________             Semnatură asigurat _____________________ 

                                                                                                                                   (ştampila societăţii în cazul pers. juridice) 

 


