
PAVALASCU RISK CONSULTANTS SRL este reprezentantul de despagubiri al Euro Insurances DAC, societate ce 
tranzactioneaza ca LeasePlan Insurance. 

                                                                       

                                                    
 

CERERE DE DESPĂGUBIRE 
 
 
LA DOSARUL DE DAUNĂ Nr.: ___________________________ 

 

Asiguratul/păgubitul ___________________________________, având CNP ____________________________________, 
 
proprietar al autovehiculului marca __________________ tipul ___________________inmatriculat cu nr. _____________ 
 
serie de sasiu ______________________________________, 
 
vă rog să aprobaţi plata despăgubirii prezentului dosar de daună, astfel: 
 
□ avans, pe baza proformei anexate  
□ parţial, pe baza documentelor anexate  
□ final, pe baza documentelor anexate  
□ regie proprie pe baza devizului estimativ întocmit de reprezentantul PRC (numai în cazul daunelor parţiale) 
Pentru soluţionarea dosarului de daună anexez următoarele documente: 
 
_______________________________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 
 
Solicit ca plata despăgubirii să se efectueze în contul deschis la banca _______________________________ , IBAN 

_________________________________________, titular cont _________________________________________. 

 

• Răspund de exactitatea, realitatea si corectitudinea actelor depuse.  
• În cazul furtului: dacă bunurile asigurate vor fi găsite, mă oblig să restitui despăgubirea primită sau, după caz, diferenţa 
de despăgubire, dacă bunurile asigurate au suferit avarii. În acest caz, pentru a păstra dreptul de regres, mă oblig să nu 
dau către Poliţie sau alte organe de cercetare Declaraţie de Renunţare la Pretenţii pe motiv că am fost despăgubit de Euro 
Insurances DAC  
• Prin plata despăgubirii declar că nu mai am alte pretenţii faţă de Euro Insurances DAC la acest dosar de daună. Euro 
Insurances DAC este subrogată în toate drepturile mele împotriva celor răspunzători de producerea pagubei.  
• Mă oblig să restitui despăgubirea primită, în cazul în care actele încheiate de organele de poliţie, de unităţile de 
pompieri sau de alte autorităţi competente să cerceteze evenimentele asigurate sunt anulate. 
• Declar pe proprie răspundere că nu mai posed acelaşi tip de asigurare pentru acest autovehicul încheiată și la alte 
societăţi de asigurare.  
• Declar pe proprie răspundere că nu mai pretind despăgubiri pentru acest eveniment de la o altă societate de asigurări 
sau de la persoana vinovată.  
• Mă oblig să informez Euro Insurances DAC despre stadiul anchetei şi finalizarea acesteia de către organele de cercetare 
penală. 

 
Prin plata sumei de (în cifre) ____________________, adică (în litere) _______________________________________ 
 
declar că nu mai am nicio pretenţie de despăgubire de la Euro Insurances DAC şi de la persoana vinovată de producerea 
pagubelor, această sumă reprezentând despăgubirea integrală pentru pagubele suferite ca urmare a evenimentului din 
data de ___________. 
 
 
DATA _______________ SEMNĂTURA/ŞTAMPILA___________________________  


