
 



 
   ANEXA Nr. 2 

 
                    IMPORTANT - VĂ RUGĂM, CITIŢI CU ATENŢIE!                           

IMAGINE 

 

                    Instrucţiuni de utilizare a formularului 

 

   NOTE GENERALE 

 

          SCOPUL ACESTUI FORMULAR ESTE DE A LUA O DECLARAŢIE FIECĂRUI 

                    ŞOFER PRIVIND ÎMPREJURĂRILE ACCIDENTULUI 

 

   În cazul unui accident soldat cu vătămări de persoane, chemaţi Salvarea şi 

anunţaţi Poliţia - număr unic 112! 

   Prezentul formular corespunde modelului elaborat de Comitetul European 

al Asigurărilor. Astfel, dacă unul dintre conducătorii auto implicaţi în 

accidentul rutier posedă un formular în altă limbă, nu contează pe care 

dintre ele îl completaţi, dar trebuie să vă asiguraţi că veţi păstra fie copia, 

fie originalul formularului completat pentru a-l trimite asigurătorului. 

 

   INSTRUCŢIUNI 

      LA LOCUL ACCIDENTULUI 

      1. Luaţi datele tuturor martorilor, înainte ca aceştia să plece - 

         completaţi pct. 5. 

      2. Preferabil utilizând un pix, completaţi în totalitate fie partea 

         galbenă fie cea albastră a constatării amiabile (este nevoie să 

         completaţi datele conform poliţei de asigurare, cărţii verzi şi 

         permisului de conducere). 

      3. Atunci când consideraţi că aţi completat corect formularul 

         semnaţi-l şi luaţi un exemplar semnat şi de către celălalt şofer 

         (15). 

      4. Nu uitaţi să: 

         a. Marcaţi clar punctul iniţial de impact (pct. 10). 

         b. Marcaţi cu "X" în partea dumneavoastră fiecare căsuţă 

            corespunzătoare situaţiei - pct. 12 şi menţionaţi numărul total de 

            căsuţe marcate. 

         c. Desenaţi o schiţă a accidentului menţionând toate informaţiile 

            solicitate - pct. 13. 

 

            SUB NICI O FORMĂ NU MODIFICAŢI ÎNSEMNĂRILE DIN FORMULAR 

                     DUPĂ COMPLETAREA ŞI SEMNAREA ACESTUIA 

 

      CÂND VĂ ÎNTOARCEŢI ACASĂ 

      Trimiteţi imediat formularul Constatare amiabilă către asigurătorul 

      dumneavoastră. 

 

   NOTĂ SPECIALĂ 

   Acest formular poate fi utilizat şi în cazul în care nu a fost implicat un 

alt vehicul, la asigurările CASCO, spre exemplu pentru: daune numai la 

propriul vehicul, furt, incendiu, etc., în limitele legislaţiei aplicabile. 

 

                 PĂSTRAŢI ACEST FORMULAR (ŞI UN PIX) ÎN MAŞINĂ! 

 

   Reproducerea integrală sau parţială a textului din acest document fără 

acordul scris al CEA, deţinătorul dreptului de autor, este interzisă. 

   Orice modificare sau completare a acestui document fără acordul prealabil 

scris al CEA generează acţionarea în instanţă a celor care se fac vinovaţi de 

acest lucru. 

                                                              Copyright CEA 2001 

 

   Dacă aveţi pretenţii de despăgubire, trebuie să vă adresaţi asigurătorului 

RCA al celeilalte părţi implicate în accident. 
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