
CERERE DESPĂGUBIRE 
         ASIGURARE UNIT - LINKED  

 

BRD Asigurări de Viaţă S.A 
Splaiul Independenţei nr.15, Bl.100, Tronson 1, Et. 5,  

CAPITAL SOCIAL: 36116500 RON 
 C.U.I. 24870553/16.12.2008; R.C. J40/20877/15.12.2008 

INFORMAȚII DESPRE PERSOANA ASIGURAT Ă 

Nume   Prenume  

CNP                           

Număr poliță       

 
INFORMAȚII DESPRE PERSOANA DE CONTACT  

Nume  Prenume  

Adresa de 
corespondență 

      

Număr de telefon       E-mail       

 
DETALII DESPRE EVENIMENTUL ASIGURAT 

Tip eveniment asigurat 
(bifați căsuța corespunzătoare) 

 
 Deces din îmbolnăvire 
 Deces din accident 

 

Data evenimentului asigurat (zz/ll/aaaa) 

      

 
DOCUMENTE OBLIGATORII PENTRU EVALUARE (vor fi ata șate cererii de desp ăgubire) 

Documente solicitate în func ție de evenimentul asigurat*  Deces din 
îmboln ăvire 

Deces din 
accident 

Copie act de identitate solicitant � � 
Copie legalizată a certificatului de deces � � 
Copie legalizată a certificatului de moștenitor  � � 
Copiile actelor de identitate a/le beneficiarului/ ilor (în cazul minorilor 
cartea de identitate este înlocuită de certificatul de naștere) � � 

Copia certificatului medical de deces � � 
Copia raportul poliției (în situația investigării cazului de către poliție), 
inclusiv valoarea alcoolemiei, dacă este cazul – în caz de accident 

 � 

Extras de cont pentru fiecare Beneficiar/ moștenitor legal � � 

* Pentru toate cererile de solicitare a sumei asigurate, BRD Asigurări de Viaţă S.A. are dreptul de a solicita orice 
informaţii suplimentare sau documente pe care le consideră necesare în vederea stabilirii dreptului la plata sumei 
asigurate, cu respectarea condiţiilor prevăzute în Condițiile generale pentru Asigurarea Unit-Linked. 
 

 
Detalii pentru plata sumei asigurate: se va completa Anexa 1. 
  
 
Nume și semn ătură Persoan ă de Contact:                                                       Data semn ării (zz/ll/aaaa): 
 

 
      
  

Declara ție: Subsemnatul, al cărui nume este menționat mai sus, declar că toate informațiile din acestă cerere 
sunt corecte și complete, fără a omite niciun aspect. Sunt de acord, că în cazul furnizării unor informații false și 
incomplete, BRD Asigurări de Viață SA are dreptul de a refuza plata oricărui beneficiu în temeiul contractului de 
asigurare pentru Asigurarea Unit-Linked. 
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ANEXA 1  

Următoarele informații vor fi completate de Beneficiar. O copie după actul de identitate este solicitată pentru fiecare Beneficiar!  
În cazul în care nu există beneficiari desemnați expres, suma asigurată va fi plătită de Asigurător moștenitorilor legali menționați în 
certificatul de moștenitor, în conformitate cu cotele menționate în acesta. În cazul în care sunt mai mulți Beneficiari, fiecare dintre 
aceștia va completa prezenta Anexă, în care va menționa toate informațiile solicitate. 
 

DETALII DESPRE BENEFICIAR ȘI DESPRE PLATA SUMEI ASIGURATE: 

Nume       Prenume  

Pseudonim  Locul nașterii  Data nașterii  

CNP sau echivalent 
pentru cetățenii străini 

                          

Adresa de domiciliu 

Strada:  Nr.:  Bl.:  

Sc.  Et:  Ap:  Oraș:  

Județ:  Cod poștal:  Țara:  

Adresa de 
corespondență 

Strada:  Nr.:  Bl.:  

Sc.  Et:  Ap:  Oraș:  

Județ:  Cod poștal:  Țara:  

Cetățenie  Naționalitate  Țara de origine:  

Rezident 
� DA � NU   Țara de rezidență fiscală:      

� Declar pe propria răspundere că nu sunt rezident din punct de vedere fiscal pe 
teritoriul altei țări cu excepția celei menționate mai sus. 

NIF atribuit de autoritățile fiscale românei               

Țara de rezidență fiscală 
eliberează NIFii 

� DA Certific că NIF este:              

  � NU 
Nu pot să furnizez NIF din 

următoarele motive: 
 

In situția în care NIF este indisponbil, vă rugăm să 
furnizați motivele: 

 

Altă țară de rezidență 
fiscală 

Țara:  NIF:  NIF indisponibil:  � 
Țara:  NIF:  NIF indisponibil:  � 
Țara:  NIF:  NIF indisponibil:  � 
Țara:  NIF:  NIF indisponibil:  � 

Carte/ Buletin de 
identitate 

Nr.:  Serie:  

Emis de:  Data emiterii:  

Telefon  Fax:  Email:  

Ocupație  Angajator:  

Dv. sau un membru al 
familiei dv. deține o 
funcție publică? 

DA � NU �     
Numele funcției 
publice deținute: 

 

Beneficiarul real al fondurilor:  

Banca – Agenție  

Număr cont (IBAN):                         
 

 Semnătură Beneficiar:        Data (zz/ll/aaaa):  
 

                                                
 

i) Număr de identificare fiscală atribuit de autoritățile fiscale române persoanelor fizice rezidente în România care obțin venituri 
supuse impozitării în România; 
ii) Număr de identificare fiscală (ori echivalentul dacă există număr de identificare fiscală) emis de autoritățile fiscale din celelalte 
țări de rezidență.  


