
 
 
 
Avarii existente  
(se completează de către inspectorul constatator)  

 
 
 
 
Data și ora prezentării  
Data Ora  
Documentul de introducere în reperație a vehiculului  
Seria Nr.  
Obținerea din asigurare de foloase materiale 
necuvenite se pedepsește conform Codului Penal. 
 
Inspector constatator, Asigurat,  

 
 
 

DECLARAȚIE PRIVIND EVENIMENTUL 
 
Subsemnatul (a) ___________________________________________________________ 

CNP______________________________de profesie______________________________ 

La societatea______________________________________________________________ 

Telefon__________________________adresa de e-mail___________________________ 

Cont bancar________________________________________declar pe propria răspundere 

următoarele aspecte privind cauzele și consecințele producerii evenimentului rutier: 

La data de___________________ in jurul orei _________________ am condus auto nr.  

____________________________marca ______________________culoarea__________ 

proprietatea _________________________________________in localitatea (in afara 

localitatii)____________________________________________pe strada (sos)_________ 

___________________________________________________din directia_____________ 

___________________________________catre _________________________________ 

 Când am ajuns în dreptul imobilului cu nr.          (în intersecția   
 

în afara localității (A, D.N., D.J. )  
 
 
 
 
 
 
 

 

Avarii rezultate:  
 
 
 
 
 
 
 

 

Numărul, marca, culoarea și avariile celuilalt autovehicul  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Data Semnătura  
 
Notă:  
În mod obligatoriu se vor completa corect toate spațiile din conținutul declarației. 



Autovehiculul  este  asigurat CASCO cu  contractul  nr.     emis de 
    

Societatea  valabil de la  până la   
 
Declar pe proprie răspundere că, în urma evenimentului rutier, nu au rezultat decesul sau rănirea vreunei 

persoane ori producerea de pagube altor persoane. 

 

 

Condiții de vizibilitate:    

cer senin ceață ninsoare ploaie 

Natura carosabilului:    

asfalt pietruit pământ altele 

Starea carosabilului:    

uscat umed înghețat altele  

 

Accidentul/evenimentul s-a produs cu implicarea:   
unui singur vehicul a două vehicule mai multe vehicule alte bunuri 

Prezentarea schematică a accidentului/evenimentului:    
   

Poziţii anterioare impactului Poziții în momentul impactului Poziții post impact  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 
DA Detalii ___________________________________________________________________________________   

___________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________ 
 

 

Data Semnătura  
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INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
 

În conformitate cu Regulamentul general al Uniunii Europene privind protecția datelor (Regulamentul UE 2016/679, 

“GDPR”) care este aplicabil din data de 25 mai 2018, S.C GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE S.A., 

operator de date cu caracter personal inscris in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal sub 

nr. 11755, vă  informeaza dupa cum urmeaza: 

Pentru a face demersuri in vederea încheierii de contracte de asigurare cu Generali România Asigurare Reasigurare 

S.A., cu sediul in Bucuresti, Piața Charles de Gaulle, nr. 15, etajele 6-7, Sector 1 (“Generali”), cat si pentru executarea 

sau, dupa caz, reinnoirea unui astfel de contract, datele dumneavoastra personale, inclusiv, dar fara a se limita la cele 

de pe copia actului de identitate sau de pe alte documente de identificare, dupa caz, date privind sanatatea, imaginea 

dvs. vor fi colectate si prelucrate de catre Generali. In consecinta, fără a avea la dispozitie datele dumneavoastra cu 

caracter personal necesare, Generali nu va putea să incheie polita de asigurare pe care o solicitati sau, dupa caz, nu 

va putea executa contractul de asigurare in care sunteti/veti fi parte/ale caror efecte se produc fata de dvs., inclusiv 

dar fara a se limita la activitatea de plata a despagubirilor. O eventuala prelucrare ulterioara in scopuri statistice se va 

face cu respectarea principiului reducerii la minim a datelor si, in masura in care este posibil, va exclude prelucrarea 

datelor cu caracter personal, presupunand date agregate, care nu sunt utilizate în sprijinul unor măsuri sau decizii 

privind o anumită persoană fizică.  

Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate de 
Generali pentru urmatoarele scopuri: 

 Prestarea serviciilor de asigurare (cotatii, 
managementul riscului, ofertare, emitere, 
administrare polite, memento plati scadente, 
reinnoiri polite, instrumentarea si solutionarea 
daunelor, exercitarea dreptului de regres 
si/sau, dupa caz, verificari in scopul prevenirii si 
identificarii potentialelor fraude); 

 Marketing si scopuri statistice, in cazul in care 
va exprimati consimtamantul pentru acest 
scop; 

 Indeplinirea unor obligatii legale si cerinte ASF 
sau ale altor autoritati. 

Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal se face in 
baza: 

 Contractului de asigurare in care sunteti parte, 
pe care solicitati sa il incheiati sau in baza 
caruia solicitati o despagubire sau, dupa caz, 
interesul legitim al Generali de a realiza un 
management al clientilor in vederea subscrierii, 
precum si de a preveni acordarea nejustificata 
a platilor de despagubiri; 

 Consimtamantul dumneavoastra conform 
Formularului de Acord in acest sens; 

 Unor obligatii legale. 

 

Datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi transferate către: autoritati de stat (inclusiv instante, autoritati fiscale), 

Pool-ul de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale („PAID”) in cazul politelor de asigurare obligatorie a locuințelor, 

furnizori de servicii (inclusiv reasiguratori, furnizori de servicii de calculatie a primelor, unitati reparatoare, clinici, 

consultanti, experti, dezvoltatori de servicii IT, societati de arhivare), intermediari, alte companii din Grupul Generali si 

alti destinatari imputerniciti expres de catre Generali, în conformitate cu prevederile legislației aplicabile privind 

protecția datelor cu caracter personal și cu scopurile prelucrării.  

Datele dumneavoastra cu caracter personal colectate pentru incheierea contractului de asigurare, pentru executarea 

acestuia, inclusiv pentru acordarea de despagubiri, vor fi reținute in baza de date Generali, pentru faza de ofertare 60 

de zile de la data emiterii ofertei si dupa incheierea contractului, pe perioada in care dvs. sunteti Contractant Generali 

sau PAID, Client, beneficiar al despagubirii (inclusiv tert de contract, in conditiile in care efectele contractului se produc 

fata de dvs.), la care se va adauga perioada de timp in care datele sunt necesare pentru exercitarea de catre Generali 

a drepturilor rezultand din contractul/contractele de asigurare si pentru indeplinirea obligatiilor rezultand din legislatie 

si din reglementarile interne privitoare la stocare.  

Incepând cu 25 mai 2018 aveti următoarele drepturi ce rezulta din Regulamentul UE privind protecția datelor cu 

caracter personal: dreptul de acces, dreptul de rectificare sau de actualizare, dreptul de stergere, dreptul de 

restricţionare, dreptul la portabilitate, dreptul de a obtine confirmarea, dreptul de va modifica sau retrage 

consimţământului, dreptul la opozitie, dreptul de a vi se comunica orice rectificare sau stergere sau restrictionare a 

prelucrarii, dreptul de a fi notificat in caz de incalcare a securitatii datelor, dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea 

Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.  

 

 

 

 

http://www.generali.ro/
mailto:info@generali.ro
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Va rugam ca, in cazul in care, in vederea incheierii sau executarii unui contract de asigurare cu Generali, ne transmiteti 

(si) datele cu caracter personal ale altei persoane, sa comunicati prezenta Informare persoanei respective si sa luati 

Acordul acesteia, in cazurile aplicabile. In cazul in care datele cu caracter personal comunicate sunt ale unui minor, 

parintele sau tutorele va fi cel informat pentru copilul minor.  

 

Pentru orice solicitări pe care le puteți avea cu privire la exercitarea drepturilor menționate mai sus sau la retragerea 
consimțământului, precum si pentru a ne adresa orice alte intrebari privitoare la cele comunicate prin prezenta, puteți 
să contactați Generali la adresa de e-mail: protectiadatelor.ro@generali.com, in atentia Responsabilului cu Protectia 

Datelor si/sau la adresa poștală menționată mai mai sus.     
 
 

   

 
CONSIMTAMANT CU PRIVIRE LA  PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

- ANEXA LA INFORMARE -  
 

Subsemnatul............................................................ CNP ................................................................ 
Nr. telefon mobil............................................, Adresa de e-mail.................................................... 
Adresa de domiciliu / corespondenta .................................................................. 
Cont bancar..........................................................(pentru plata despagubiri)  

 
 
In baza legislatiei aplicabile incepand din 25 mai 2018 in materia protectiei datelor cu caracter personal si 
anume Regulamentul general al UE privind protecția datelor, declar ca sunt in mod expres de acord ca 
Generali sa prelucreze DATELE MELE PRIVIND PRIVIND STAREA DE SANATATE, date absolut 
necesare pentru prestarea serviciilor de asigurare specifice politei incheiate de mine sau, dupa caz, 
ale carei efecte se produc fata de mine. Am inteles ca, daca nu imi voi exprima acordul pentru prelucrarea 
datelor privind starea de sanatate, Generali nu va putea executa contractul de asigurare in care sunt parte 
sau ale carui efecte se produc fata de mine, inclusiv dar fara a se limita la activitatea de plata a 
despagubirilor. 
 

  DA ☐   NU  ☐                      

_____________________________________________Semnatura 

Am luat cunostinta despre INFORMARE, am primit un exemplar de pe aceasta si am optat in mod liber pentru varianta 

dorita din CONSIMTAMANT * 

 

___________________________________________             ______________        _________  

Numele și numele de familie al persoanei vizate (lizibil)                Semnătura                   Data  

*In cazul in care datele cu caracter personal sunt ale unui minor, parintele sau tutorele semneaza Informarea si Acordul anexat.  
*In cazul in care comunic (si) datele cu caracter personal ale altei persoane, ma oblig sa transmit prezenta Informare persoanei 
respective si am Acordul acesteia, in cazurile aplicabile.   
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