Societate de asigurare – reasigurare

CERERE DE REZILIERE SI RESTITUIRE PRIMA DE ASIGURARE
-formular valabil pentru asigurari RCA Subsemnatul,

(Nume,

Prenume)

………………………………………………..………………………………...............………......………,

CNP…………………...............................…., cu domiciliul în (adresa) …………………………........…………………………..............…..……………….,
tel./fax ……………….............……….., e-mail …………………… , reprezentant al societăţii (denumirea) …………….......……………....................………..,
CUI ………........…………….., tel./fax ……………….............……….., e-mail …………...........……………………, asigurat prin poliţa RCA

seria

……………………….., nr. ……………………………….., cu valabilitate de la ….../……/…………, până la ….../……/…………, emisă la data de
….../……/…………, de către agenţia / agentul / brokerul de asigurare ............................................……, pentru autovehiculul categoria
…………………………. marca ………………………………………………… nr. inmatriculare ………………………………… pentru care am achitat prima
de asigurare în valoare de …………………….. RON cu

chitanţa

OP-transfer bancar, solicit rezilierea poliţei de asigurare, calcularea şi restituirea

primei de asigurare pentru perioada rămasă până la expirarea poliţei întrucât autovehiculul sus-menţionat care făcea obiectul asigurării a fost
înstrăinat /

radiat la data de …………….........................………

alt motiv .….......................................……………………………………..................

Modalitatea de plată (restituire prima de asigurare):
transfer bancar în contul nr………………………………………………………… …………………………………………....…….., deschis la banca
……………………………………… sucursala …………………….. sau
Casieria BRD-GSG (indiferent de domiciliul persoanei asigurate, se poate ridica de la orice agentie BRD-GSG)
Important: pentru efectuarea restituirii primei de asigurare este obligatorie anexarea cartii de identitate in copie.
Se anexează la prezenta:
1.

Poliţa de asigurare RCA (original);

2.

Chitanţa/factura pentru achitarea primei de asigurare (original);

3.

Dovada înstrăinării/radierii.

4.

Delegaţie în cazul în care solicitantul reprezintă o persoană juridică.

Declar că nu s-au produs evenimente asigurate în perioada de valabilitate a poliţei şi mă angajez să suport personal orice pretenţii de despăgubire ce ar
putea surveni în legătură cu poliţa a cărei reziliere o solicit, pentru daune apărute ulterior datei la care a încetat valabilitatea poliței de asigurare ca
urmare a radierii sau înstrăinării vehiculului.

Prin semnarea cererii de despagubire prin care sunt furnizate date Asiguratorului, Asiguratul isi exprima in mod expres consimtamantul in
vederea prelucrarii datelor sale cu caracter personal in conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare Legea nr. 677/2001.
Scopul colectării datelor este: restituirea primei de asigurare /diferentei de prima de asigurare. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării
de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari:unitatilor bancare in vederea restituirii primei de asigurare /diferentei de prima de
asigurare. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi
dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi, pentru motive legitime, prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi
ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la City Insurance . De asemenea, vă este
recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.
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