
 

 
 
 

 

Formular de avizare daună / Cerere despăgubire – „Ramburs orice” 

 
Serie și Nr. Poliță de asigurare:    

Dată eveniment programat/Dată plecare în călătorie:    

 

I. Date Contractant:  

Nume Prenume / Denumire: ______________________________________ CNP/CUI: ___________________ 

Telefon: ___________________ E-mail: _____________________________@__________________________ 

 

II. Asiguratul în privința căruia s-a produs riscul:  

_________________________________________________________________________________________ 

 

III. Detalii privind Riscul produs:  

Data producerii : _____/ _____/ __________ 

Locul producerii : __________________________________________________________________________ 

Circumstanțele producerii (în cazul în care spațiul nu este suficient, expuneți circumstanțele pe o coală A4): 

___________________________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 Documentele obligatorii* care vor însoți prezentul formular:  

• Copia Cărții de identitate a Contractantului, respectiv copia Certificatului de înregistrare la Registrul Comerțului (în cazul 
persoanelor juridice); 

• Documente doveditoare** ale producerii unui risc asigurat (certificat de deces, bilet de internare, raportul poliției, etc); 

• Dovada efectuării cheltuielilor de participare la eveniment în avans; 

• Dovada cererii de anulare a biletului, voucherului sau pachetului turistic, respectiv răspunsul furnizorului de servicii de 
călătorie sau divertisment privind rambursarea acestor cheltuieli și dovada încasării acestora; 

• Extras bancar al unui cont în lei, aparținând Contractantului. 

*Pe lângă documentele justificative menționate mai sus, Societatea de asigurare poate solicita și alte documente în vederea 
cercetării circumstanțelor producerii riscului și a determinării obligației sale de plată. 

**În cazul în care oricare dintre documentele justificative este eliberat în afara teritoriului României, documentele vor fi 
transmise în copie însoțită de o traducere autorizata în limba română, iar în cazul producerii riscului de deces vor fi 
completate cu dovada transcrierii în registrul român de stare civilă a actului de deces eliberat de autoritățile străine 
competente. 

 

 

 



 

 

 

 

 
În cazul unei solicitări de anulare cauzate de evenimente medicale, Asiguratorul are dreptul de a solicita Asiguratului sau 
rudelor acestuia care au suferit evenimentul medical, efectuarea unui control medical de către medici agreați de acesta 
sau într-un centru medical agreat. 

 
 

Societatea de asigurare are dreptul să întreprindă, pe cheltuiala proprie, orice investigație pe care o 

consideră necesară pentru evaluarea obligației sale de plată a Indemnizației de asigurare. În acest sens, în 
calitate de Contractant, autorizez orice medic sau furnizor de servicii medicale, societate de asigurare 

sau orice altă companie, instituție sau persoană, să prezinte Societății de Asigurare informațiile complete pe care 
aceasta le va cere, inclusiv copii ale documentelor. 

 
Responsabilitatea de a demonstra producerea unui risc asigurat este a contractantului. In situația in care acesta nu  

furnizează documentele solicitate de către Asigurator, esențiale pentru evaluarea si stabilirea cuantumului indemnizației 
de asigurare, Societatea de asigurare are dreptul de a refuza plata indemnizației de asigurare. 

 

Contractant (semnătura) ___________________


