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Cod: F-R-1801/01 

                                                                                               DOSAR DE DAUNĂ NR.: …...……………………………….. 

Această rubrică se completează de către specialistul costatare daune  
Avarii existente:                                                                                                                                       Data și ora prezentării: ………………………………………….                      

……………………………..                                                                                                                     Doc. de introducere în reparație a vehiculului: 

……………………………..                                                                                                                     Seria: ……………………………………….……………….…….          

……………………………..                                                                                                                     Obținerea de foloase materiale necuvenite din 

……………………………..                                                                                                                     asigurare se pedepseste conform Codului Penal.  

                                                                                                                                                    Specialist Constatare Daune,                 Păgubit/Asigurat,  
                                                                                                                                                      (Nume/Prenume/Semnatură)                (Nume/Prenume/ Semnatură)                                                                                                                                                                                                                                                        

□ Păgubit  □ Vinovat  □ Culpă comună                                                                          …………………………...            ………………………….. 

              …………………………...            …………………………..                         

 

DECLARAȚIE PRIVIND EVENIMENTUL  
 

Subsemnatul (a)……………………………………..……………………., fiul (fiica) lui………………………………..…………și al(a) ……………………………....……………….., 

nascut(ă) la data de………………………...., în localitatea……….………………………, județul/sectorul…………..………………..., cetățenie……..……..…………., 

domiciliat (ă) în localitatea ………………………………….…………, strada………..…………………………………….………………., nr………, bloc………, scara…..….., 

ap….….., județ/sector…….…..………..…………..….., CNP  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ _ _ _ _ _ , posesor al actului de identitate seria …………., 

nr………….…….…., eliberat de ……….…………………………………… și al permisului de conducere categoria ……..…...., nr. ………….…………….., eliberat 

de…………………………………….……………………, la data de …………..……..…, cu vechime din …………………., de profesie ……….…………………………..……., 

angajat la societatea ……………………..…………………...……., cu sediul în……………………..…………….……………., adresa ……………………………….……..…... 

………………………………………………………………………………….., avand numărul de telefon mobil ………………………………………..…………………, adresa de 

e-mail ……………….……………...………..………..…………, în baza contractului de asigurare obligatorie WATFORD, seria..………, nr. …………..………..…, 

cu valabilitate de la data de ………….…………..….….…., până la data de ……………..…..…….…………….., declar pe proprie răspundere urmatoarele 

aspecte privind cauzele și consecințele producerii evenimentului rutier asigurat: 

La data de……………….…..….…….…, in jurul orei …..……...…., am condus/stationat autovehiculul cu nr. de înmatriculare………………………..……...,  

marca …………..…………….……, tipul …..……………..…..……….., culoarea ……………………………., serie sasiu  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _  _ _ , 

proprietatea ………......………………………..…………………………..…………., CNP/CUI ……………………………..…………………………………………………..…………..  , 

în localitatea/în afara localitatii ………………………………………………….……….., județ/sector………………..…..……………………………., pe strada/șoseaua 

…………………………………….……….…..…..………… , din direcția …………..……………….………, către ……………………………………………………..…………… . 

DESCRIERE EVENIMENT: Când am ajuns în dreptul imobilului cu nr. ………., la km. ………………..…, în intersecția …………………..………...………….., 

în afara localității ……….…….…………, pe autostrada/DN/DJ/DC ……………………………………………………………………………………..……………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Avarii rezultate, consecință a evenimentului asigurat sunt: …………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Declar pe proprie răspundere că: 
➢ sunt de acord ca WATFORD să:           

- solicite date cu privire la daunele mele anterioare de la celelalte societăți de asigurări;                   - 

solicite date de la organe judiciare (Politie, Parchete), în legatură cu regularizarea dosarului de daună, respectiv sa efectueze fotocopii dupa 

documentele întocmite de acestea;                                          

- efectueze fotocopii dupa actele necesare instrumentării dosarului de daună;                                        

- transmită, în vederea regularizării dosarului de daună, datele mele personale către reprezentanții săi, avocaților, medicilor, societatilor de 

asigurari, expertilor, traducatorilor, corespondentilor, expertilor extrajudiciari, executorilor judecatoresti si altor persoane implicate; 

➢ sub sancţiunea prevazută de art. 326 din Legea nr. 286/2009, Codul Penal, cu modificările și completările ulterioare, privind falsul în declaraţii, 

nu am solicitat documente de introducere în reparație și nu am depus formularul de Constatare Amiabilă de Accident, o copie a acestuia sau 

orice alt document la nici un alt asigurător, în vederea obţinerii unor despăgubiri pentru avariile declarate în acest document; 

➢ în urma evenimentului □ nu au □ au decedat sau au suferit vătămări corporale următoarele persoane (se mentioneaza numele, prenumele, 

adresa, sofer/pasager/pieton si vătămările corporale, indicând gravitatea: usor/mediu/grav) şi □ s-au □ nu s-au produs pagube altor 

persoane, respectiv: …………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………..………; 
➢ sunt de acord, în concordanță cu prevederile Regulamentului UE nr 679/2016 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 

caracter personal și libera circulație a acestor date, ca datele cu caracter personal (inclusiv CNP-ul) pe care le prezint, să fie prelucrate, stocate 
și transmise în scopul instrumentării dosarului de daună; 

➢ în momentul producerii accidentului □ nu mă/ □ mă aflam sub influenţa băuturilor alcoolice, medicamentelor, drogurilor sau a altor 

substanţe al căror consum este interzis prin lege;   

➢ evenimentul rutier □ nu a făcut/□ a făcut obiectul cercetării organelor judiciare şi □ nu este emis/□ este emis proces verbal de contravenţie 

şi autorizaţie de reparaţie. În cazul in care documentele emise de catre autoritățile competente să cerceteze evenimentul se anulează, 
indiferent de motivul care a dus la anularea acestora, mă oblig sa restitui valoarea despăgubirii pe care am primit-o de la WATFORD, în maxim 
3 zile lucrătoare de la anulare; 

                                           Data: …………………………………..………                                                                                          Semnatura: ………………………………..…… 
Notă: Se completează toate spațiile din conținutul declarației. Dacă situația o impune, se trage o liniută. 
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Autovehiculul pagubit este asigurat CASCO cu Contractul nr. ……………………………...., emis de Societatea ……………………….………………………….., 
valabil de la………………………………..…………, pana la……………………………………………… .  
 
Date suplimentare despre locul producerii evenimentului:  

Condiţii de luminozitate:  □ lumina zilei/ □ luminozitate redusă(amurg/in zori)/ □ întuneric;  

Starea carosabilului:   □ uscat/ □ cu gropi/ □ fara denivelari/ □ umed/ □ acoperit cu apa/ □ acoperit cu mâzgă/ □ acoperit cu polei/ 

 □ acoperit cu zăpadă/ □ acoperit cu gheata/ □ acoperit cu noroi;  

Condiţii atmosferice:   □ cer senin/ □ ploaie/ □ ninsoare/ □ furtună/ □ viscol / □ ceaţă/ □ soare puternic/ □ furtuna;  

Natura carosabilului:    □ asfalt/ □ piatră cubică/ □ macadam/ □ drum in lucru/ □ beton/ □ 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;  

 
Viteza de circulatie: ……………km/h;  
Urme de franare: ………….……m. 
 
Prezentarea schematică a avariilor prin marcarea zonelor: 
Avarii la autovehiculul condus de mine                                                                                      Avarii la celalalt autovehiculul 
cu nr. de înmatriculare..............................                                                                                 cu nr. de înmatriculare................................ 

                                                                
 
Prezentarea schematică a accidentului/evenimentului (numele strazii/drumului, drum in aliniament/curba/rampa/panta/trecere la nivel cale ferata, nr. de 
benzi si axa de demarcare asa cum este marcata pe carosabil, directia de deplasare a vehiculelor, borna kilometrica, localitati apropiate, pozitia 
autovehiculelor in cele 3 momente prezentate mai jos, urme de franare, semne/indicatoare rutiere, semafoare, intersectie dirijata/nedirijata, sens 
giratoriu, statie mijloace transport, trecere de pietoni, numerele de inmatriculare, etc.): 

 
Schita inainte de accident                                      Schita in momentul contactului material                                                Schita dupa accident 
  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proprietarii altor bunuri/animale implicate in eveniment:  
Nume/Prenume: ………………………………………………………….….., Adresa:………………………………………………………….………………………………………………… 
Bun/Animal:.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………… 
 
Evenimentul este protocolat prin intermediul: 

o documentelor emise de catre autoritatile competente, care au încheiat procesul verbal seria …......, nr........................................., 

autorizaţia de reparaţie seria ..........., nr. ........................, din data de …...../…......../.....................; 

o formularului Constatarea Amiabila de Accident, completat si semnat de catre partile implicate, in data de ……. /…… /…………....... 

Vinovat de producerea evenimentului este ....................................................................., domiciliat în localitatea ..........................................., 
judeţ/sect ........................................................, str. ...................................................................., nr. ......., bl. ........, sc ........, et ........, ap ........., 
telefon........................................................................., e-mail ………………….………………………………………………...., care a condus autovehiculul cu 
nr. înmatriculare.........................................., marca………………..…….……………………………….., tipul ………………………………………………..…………………, 
culoarea ……………………………………..,  asigurat RCA la societatea ......................................................................................, cu poliţa seria..........., 
nr. ......................., valabila de la ..................................la……................................. 

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

 
Notă: Se completează toate spațiile din conținutul declarației. Dacă situația o impune, se trage o liniută. 


