
Sfaturi pentru completarea formularului de “Constatare Amiabila in caz de accident”

(1) Se face distinctia intre stationare si oprire.
In cazul opririi la semafor, se mentioneaza
la Observatii.

(2) Nu se completeaza daca s-a terminat
manevra de plecare de pe loc.

(8) Se completeaza in cazul in care a fost 
avariat autovehiculul din fata dumneavoastra.

(10 / 11) Semnifica schimbarea benzii de 
circulatie, pe acelasi sens de mers.

(12 / 13) Semnifica schimbarea directiei de
mers in interiorul unei intersectii.

(15) Se completeaza in cazul in care 
evenimentul s-a produs in urma intrarii pe 
celalalt sens de mers.

(17) Semnifica lipsa acordarii de prioritate
sau trecerea pe culoarea rosie a semnaforului.

Se realizeaza o schema a evenimentului prin
identificarea celor doua autovehicule si a
tipului acestuia.

Data si locul evenimentului

Numele si adresa martorilor

Se bifeaza cu X, casuta care corespunde 
situatiei in care s-a produs evenimentul.

Datele autovehiculului

Se completeaza si verifica datele inscrise:

- Numele companiei de asigurare
- Numarul politei de asigurare
- Numarul de inmatriculare

Se completeaza numele si datele de 
contact pentru conducatorul auto.

Numarul de casute bifate, privind situatia
in care s-a petrecut evenimentul.

Se marcheaza printr-o sageata punctul de
impact, in care s-a petrecut evenimentul.

Daunele vizibile

Permite conducatorului auto sa isi exprime
parerea fata de cele declarate de celalalt
conducator auto.
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