Avarii existente
(se completeaz` de c`tre inspectorul constatator)

Data [i ora prezent`rii
Data
Ora
Documentul de introducere \n repera]ie a vehiculului
Seria
Nr.
Ob]inerea din asigurare de foloase materiale necuvenite
se pedepse[te conform Codului Penal.
Inspector constatator,

Asigurat,

DECLARA}IE PRIVIND EVENIMENTUL
Subsemnatul(a)

fiul (fiica) lui
în localitatea

[i al

n`scut(`) la data de
jude]ul/sectorul
cet`]enie
domiciliat(`) în localitatea
strada
nr.
bloc
scara
ap.
jude]/sector
CNP
posesor al
actului de identitate seria
nr.
eliberat de
[i al permisului de conducere categ.
nr.
eliberat de
la data de
cu vechime din
de profesie
la
cu sediul în strada
sector
telefon acas`
telefon mobil
adres` e-mail
declar pe proprie r`spundere urm`toarele aspecte privind
cauzele [i consecin]ele producerii evenimentului rutier:
La data de
în jurul orei
am condus auto nr.
marca
culoare
proprietatea
în localitatea (în afara localit`]ii)
pe strada ([os.)
din direc]ia
c`tre
Când am ajuns în dreptul imobilului cu nr.
(în intersec]ia
în afara localit`]ii (A, D.N., D.J. )

Avarii rezultate:

Num`rul, marca, culoarea [i avariile celuilalt autovehicul

Data
Not`:
|n mod obligatoriu se vor completa corect toate spa]iile din con]inutul declara]iei.

Semn`tura

Autovehiculul este asigurat CASCO cu contractul nr.
emis de
Societatea
valabil de la
pân` la
Declar pe proprie r`spundere c`, în urma evenimentului rutier, nu au rezultat decesul sau r`nirea vreunei
persoane ori producerea de pagube altor persoane.
Vitezele de deplasare a autovehiculelor implicate:
1. Auto condus de mine

2. Cel`lat autovehicul implicat

Condi]ii de luminozitate:
lumina zilei

luminozitate redus`

întuneric

cea]`

ninsoare

ploaie

pietruit

p`mânt

altele

umed

înghe]at

altele

Condi]ii de vizibilitate:
cer senin
Natura carosabilului:
asfalt
Starea carosabilului:
uscat

Accidentul/evenimentul s-a produs cu implicarea:
unui singur vehicul

a dou` vehicule

mai multe vehicule

alte bunuri

Prezentarea schematic` a accidentului/evenimentului:
Poziţii anterioare impactului

Pozi]ii \n momentul impactului

Pozi]ii post impact

De la ultima schimbare a proprietarului, automobilul a fost implicat în alte evenimente rutiere?
NU
DA

Detalii ___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Data

Semn`tura

