
 

Asigurător .............................................................                Data şi ora prezentării  
 
                                                                                              Data___/___/_________Ora_____/_____ 
 

Prin Interfides International SRL        
                                                                                               
 

Avarii existente                                                          
(se completează de către inspectorul constatator)          
                                                                                              Obtinerea din asigurare de foloase materiale 
................................................................................              necuvenite se pedepseşte conform Codului Penal. 
  .............................................................................. 
................................................................................              Inspector Constatator,                   Asigurat/Pagubit, 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
 
 

AVIZARE DAUNA AUTO 
 

(va fi completat obligatoriu numai de proprietar / imputernicitul legal al acestuia) 
 

Subsemnatul(a) .............................................................................fiul (fiica) lui ...................................... 

şi al ..................................... născut(ă) la data de .............................. în localitatea ............................................... 

judeţul / sectorul ....................cetăţenie .................................domiciliat(ă) în localitatea ........................................ 

strada............................................. nr. ... bloc ......... scara ...... ap. ....... judeţ / sector ...................... cod numeric 

personal ................................................ posesor al actului de identitate seria ........ nr. ....................... eliberat de 

......................................................, prin prezenta solicit plata despagubirilor suferite in urma evenimentului rutier 

descris mai jos: 

La data de ............................ în jurul orei ...................auto cu nr....................... marca........................... 

culoare............................. proprietatea.................................................................. a fost condus de catre/stationat 

....................................................... domiciliat(ă) în localitatea ........................................ strada ............................ 

nr. ... bloc ......... scara ...... ap. ....... judeţ / sector ...................... cod numeric personal ........................................ 

posesor al actului de identitate seria ....... nr. ....................... eliberat de ....................................................... şi al 

permisului de conducere categoria...........nr. ................ eliberat de .................................... la data de .................. 

cu vechime din ................, în localitatea / în afara localităţii ................................................................... pe strada 

(şos.)................................................. din direcţia ............................................ către ............................................ . 

Când a ajuns în dreptul imobilului cu nr. ......... în intersecţia .............................................................. în 

afara localităţii ......................................pe autostrada....................................................................................  

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. 
Avarii 
rezultate:...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................. 
 
Data                                                                                                          Semnătura  
     ..................................                                                                                             ............................................ 
 

Notă: 
 

În mod obligatoriu se vor completa corect toate spaţiile punctate din conţinutul declaraţiei. 



 

 
Autovehiculul este/nu este asigurat CASCO cu contractul nr. ................................................................ 

emis de Societatea  .......................................................................... valabil de la ..................................până la 

.............................. 

In urma evenimentului au/nu au rezultat decesul sau rănirea vreunei persoane ori producerea de 

pagube altor persoane. (victime: ........................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................), fiind deschis 

dosarul de cercetare penala nr. ............................... la Politia/Parchetul................................................................ 

 
Condiţii de luminozitate: 

- lumina zilei □ / luminozitate redusă □ / întuneric □ 
Starea carosabilului: 

- uscat □ / umed □ / acoperit cu mazga □ / acoperit cu polei □ / acoperit cu zapada □ 
Conditii atmosferice: 

cer senin □ / ploaie □ / ninsoare □ / furtuna □ / viscol □ / ceata □  
Natura pavajului: 

asfalt □ / piatra cubica □ / ciment □ / criblura □ / pamant □ / pietruit □ 
Categoria vehiculului (înscrisă în documentul internaţional de asigurare):  

categoria ”A” autoturism □ / categoria ”B” motociclu □ / categoria ”C” autocamion sau tractor □ / 
categoria ”D” bicicletă cu motor □ / categoria ”E” autobuz sau autocar □ / categoria ”F” remorcă □. 
 
Prezentarea schematică a accidentului/evenimentului: 
 
 

 
 
 
 

Date de contact proprietar, persoana imputernicita: 

Tel: ................................................................................. 

Fax: ................................................................................. 

e-mail: .............................................................................. 

 
Anexez urmatoarele documente: 

□ proces verbal politie (original); 

□ autorizatie de reparatie (copie); 

□ constatare amiabila de accident (original); 

□ asigurare carte verde (copie); 

□ certificat de inmatriculare (copie) / document de 
proprietate; 

□ act de identitate (copie)  - buletin, carte de identitate, 
pasaport; 

□ imputernicire / procura notariala (original).

Vinovat de producerea evenimentului se face d-l/d-na .........................................................................................., 

care a condus autovehiculul marca ............................................... cu numarul de inmatriculare ...........................,  

asigurat cu polita RCA/Carte Verde nr. ................................................., incheiata la compania de asigurari 

......................................................................................... 

Solicit ca plata despagubirilor sa se efectueze in contul (nume titular).................................................................... 

cod IBAN ......................................................................., dechis la banca .............................................................. 

 
 
Data                                                                                                Semnătura  
     ..................................                                                                                      ............................................ 



 

Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal 
 
Subsemnatul/a am luat la cunoștință prin semnarea prezentei că INTERFIDES INTERNATIONAL SRL colectează și prelucrează 
datele mele cu caracter personal în următoarele condiții: 
1. Scopul Prelucrării datelor cu caracter personal: INTERFIDES INTERNATIONAL SRL prelucrează date cu caracter personal 
în scopul despăgubirii victimelor accidentelor de vehicule produse pe teritoriul României şi sau pe teritoriul altor state în îndeplinirea 
obligatiilor legale prevazute de Legea nr.132/2017. 
INTERFIDES INTERNATIONAL SRL acţionează în calitate de mandatar/reprezentant al asigurătorilor din străinătate.   
2. Colectarea si prelucrarea datelor dumneavoastra pentru scopurile mentionate mai sus, au ca temei: 
a) o obligație legală; 
b) interesul legitim al INTERFIDES INTERNATIONAL SRL, pentru activități precum: solutionarea cazului de dauna, prevenirea 
fraudelor și a plaților nejustificate aferente dosarelor de daună, asigurarea măsurilor de securitate necesare, conservarea dreptului de 
regres împotriva persoanelor responsabile pentru producerea și repararea prejudiciilor. 
3. Categoriile de date colectate şi procesate:       Nume si prenume, CNP, domiciliu, cont bancar, foto - copie act identitate, număr de 
telefon, adresă de email, stare de sănătate, relații de familie, condamnări penale, date privind proprietatea bunurilor avariate, nivelul 
de studii sau nivelul veniturilor. 
4. Datele cu caracter personal ar putea fi comunicate către următoarele entităţi : Societăţi specializate în constatarea şi evaluarea 
daunelor, organe abilitate să cerceteze accidente de autovehicule, Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a 
vehiculelor, Direcția pentru evidenta persoanelor si administrarea bazelor de date, medici legişti, traducători, unităţi bancare, instanţe 
de judecată, experţi tehnici judiciari şi executori judecătoreşti, operatori servicii contabilitate, audit şi IT, asigurători şi reasigurători din 
țară și din străinătate stabiliţi după caz în sau în afara Spaţiului Economic European şi mandatari ai acestora, Birouri Carte Verde 
stabilite în state ce fac parte din cadrul Spaţiului Economic European sau după caz în afara acestui, operatori servicii poştale şi 
curierat, Fondul de Garantare a Asiguraţilor, Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din Romania şi Autoritatea de Supraveghere 
Financiară şi alte autorităţi publice locale, cum ar fi cele care menţin evidenţa vehiculelor înregistrate. 
Stocarea datelor.  
Datele personale vor fi păstrate până la realizarea scopului şi atâta timp cât INTERFIDES INTERNATIONAL SRL justifică un interes 
legitim sau are obligația legală pentru păstrarea acestora (de ex. formularea acţiunilor în regres împotriva persoanelor responsabile 
pentru repararea prejudiciului) 
Drepturile persoanelor vizate. 
Pe această cale am fost informat cu privire la drepturile pe care le am în ceea ce priveşte procesarea datelor cu caracter personal, 
acestea fiind după cum urmează: 
a) Dreptul de acces la datele cu caracter personal - Va permite sa obțineți din partea noastră o confirmare a faptului ca INTERFIDES 
INTERNATIONAL SRL prelucrează sau nu date personale care va privesc si ce astfel de date sunt prelucrate. In cazul in care datele 
cu caracter personal care va privesc, nu sunt colectate de la dumneavoastră, orice informații disponibile privind sursa acestora, in 
cazurile in care nu avem o interdicție legala privind divulgarea sursei. 
b)Dreptul la rectificare - Presupune dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea datelor cu caracter personal inexacte sau 
incomplete care va privesc sau completarea acestora, atunci cand acestea sunt incomplete. 
c)Dreptul la ștergerea datelor sau „dreptul de a fi uitat” - Presupune dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal care 
va privesc, in anumite circumstanțe, precum (i) datele personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au 
fost colectate sau prelucrate, (ii) datele dumneavoastră au fost prelucrate ilegal, (iii) prelucrarea datelor a avut loc pe baza 
consimtamantului dumneavoastra, iar acesta a fost retras. 
d)Dreptul de a va retrage consimtamantul - Consimtamantul poate fi retras in orice moment, atunci cand prelucrarea datelor cu 
caracter personal care va privesc a fost efectuata pe baza consimtamantului dumneavoastra. 
e)Dreptul la restrictionarea prelucrarii - Presupune dreptul de a solicita si de a obtine restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter 
personal care va privesc, in anumite circumstante, precum (i) dumneavoastra contestati exactitatea datelor, pe perioada ce ne-ar 
permite verificarea exactitatii acelor date, (ii) datele dumneavoastra au fost prelucrate ilegal, iar dumneavoastra va opuneti stergerii 
acestora, solicitand restrictionarea utilizarii lor. 
f) Dreptul la portabilitatea datelor - Presupune dreptul de a primi datele cu caracter personal care va privesc si pe care ni le-ati 
furnizat, cu dreptul de a le transmite unui alt operator, in cazul in care (i) prelucrarea datelor s-a efectuat fie in baza consimtamantului 
dumneavoastra sau a contractului incheiat cu noi, iar prelucrarea datelor cu caracter personal s-a efectuat prin mijloace 
automate. Acest drept poate fi exercitat, numai in masura in care prelucrarea datelor furnizate a fost efectuata exclusiv prin mijloace 
automate si doar acolo unde extragerea acestor date este fezabila din punct de vedere al capacitatilor tehnice folosite de Operator. 
g) Dreptul la opoziție - Presupune ca, in orice moment, aveti dreptul de a va opune, din motive legate de situația particulara in care va 
aflati, prelucrării datelor cu caracter personal in anumite circumstanțe, precum (i) prelucrarea a fost efectuata in interesul nostru 
legitim sau (ii) prelucrarea are drept scop marketingul direct, inclusiv crearea de profiluri pe baza respectivelor dispozitii. 
Dreptul de nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata a datelor dumneavoastră, inclusiv crearea de 
profiluri care produc efecte juridice sau care va afectează semnificativ. 
h) Presupune ca aveți dreptul de a solicita intervenție umana din partea Operatorului, de a va exprima punctul de vedere si de a 
contesta decizia. 
i) Dreptul de a depune o plângere la noi si/sau la autoritatea competenta privind protectia datelor 
j) Dreptul de a va adresa justiției. 
De asemenea, înțeleg că exercitarea anumitor drepturi dintre cele menţionate mi-ar putea afecta interesele personale în privinţa 
soluţionării cererii formulate către INTERFIDES INTERNATIONAL SRL.  
Exercitarea drepturilor anterior enunţate se poate face: 
- în mod direct prin prezentarea unei cereri la registratura INTERFIDES INTERNATIONAL SRL din Bucureşti, Splaiul Independentei 
nr. 3, Bl. 17, Sc.1, ap. 15, sector 4 sau  
- electronic, prin transmiterea unei cereri la adresa de email: ifi@interfides.ro 
 

 
Data .................................                                                      Localitatea ........................................................ 
 
Nume in clar .....................................................................      Semnatura ........................................................       


