
Notificare de Daună
cu privire la producerea evenimentelor asigurate (bunuri, răspundere civilă, etc.)

Generali Romania Asigurare Reasigurare S.A.
Companie membră a Grupului Generali, listat în Registrul Grupurilor de asigurare gestionat de către IVASS sub nr. 26, Administrată în sistem dualist, 
cu Sediul Social în Bucureşti, Sector 1, Piaţa Charles de Gaulle nr. 15, etajele 6 şi 7, Cod poştal 011857, Telefon + 40 21 312 36 35, 
Fax +40 21 312 37 20, Call Center: +40 372 01 02 02, www.generali.ro, E-mail: info.ro@generali.com, Autorizată de Comisia de Supraveghere a 
Asigurărilor, Cod Unic RA-002, EN ISO 9001: 2008 - Sistem de Management al Calității, Certificat R.C.: J40/17484/2007, C.I.F.: RO 2886621, 
Cod LEI : 213800J9BYTZ1Z4YK783, Capital social: 178.999.221,7 Lei, avizat la ANSPDCP cu nr. 15699.

Polița nr.                                            valabilitate        /      /              -         /      /            

Asiguratul       cu domiciliul în      
str.      , nr.         bl.       ,  sc.        , et.         , ap.        , sector/județ                         , 
telefon     , fax    e-mail     
prin reprezentantul legal (âmputernicit)    , vă aduc la cunoștință că la data de       /      /         , 
ora     din cauza (riscul produs)              , s-au produs pagube la clădirea/bunurile situate la 
adresa 

                      .

Modul în care s-a efectuat notificarea daunei: telefonic, e-mail, fax, prezentare directă

Vinovați de producerea evenimentului

Evenimentul a fost anunțat la (poliție, pompieri, administrația clădirii, alte instituții sau persoane)

Semnătura asiguratului/reprezentantului 
(nume în clar și semnătura)

Declar pe proprie răspundere că nu am primit nicio sumă de bani de la vinovatul (vinovații) de producerea evenimentului și nici 
de la o altă societate de asigurări. În cazul în care voi primi o sumă de bani pentru daunele produse de la vinovat sau de la o 
altă societate de asigurări voi anunța GENERALI ROMANIA despre acest lucru.

Data:                /            / 

Date privind modul de producere a evenimentului

Bunurile avariate

Daune clădire

Asiguratul are bunurile asigurate pi la alte societăți de asigurare?  Da      Nu

La ce societate de asigurare     , nr. poliță,   Suma asigurată          .


