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Informaţii despre Persoana Asigurată 

Nume şi Prenume       

CNP                           

Contract de Asigurare Nr.       

 
Informaţii referitoare la Persoana de contact (Persoana Asigurată sau o terţă persoană, în cazul decesului 
asiguratului) 

Nume şi Prenume       

Adresă de contact       

Număr de telefon       Adresă e-mail      

Relaţia cu persoana asigurată/ 
dependent 

      

 
Detalii despre evenimentul asigurat 

Evenimentul asigurat a avut loc:                  În Reţeaua “Medlife” /               În afara Reţelei “Medlife” 

Tipul evenimentului asigurat 
(bifaţi căsuţa corespunzătoare) 

 Spitalizare 
 Intervenţie chirurgicală 
 Naştere 
 Afecţiuni grave 

Data evenimentului asigurat 
(zz/ll/aaaa) 

      

 
Documente obligatorii în vederea evaluării dosarului de daună (vor fi ataşate) 

Documente solicitate în funcţie de evenimentul asigurat* Spitalizare 
Intervenţie 

chirurgicală 
Naştere 

Afecţiuni 
grave 

Copie după CI a solicitantului     

Copie dupa documentul care stabileşte relaţia dintre dependent 
şi angajat şi/ sau documentele care dovedesc calitatea de 
reprezentant (dacă este cazul) 

    

Copie după Certificatul de moştenitor – în cazul decesului 
Persoanei Asigurate 

    

Declaraţia Persoanei Asigurate/ Contractantului cu descrierea 
detaliată a circumstanţelor în care a avut loc accidentul - dacă 
evenimentul asigurat este cauzat de un accident 

    

Copiile documentelor medicale (Fişa medicală – de la medicul 
de familie sau alt furnizor de servicii medicale, foaia de 
observaţie din spital, istoricul medical, biletul de ieşire din spital, 
rezultate ale investigaţiilor şi testelor medicale etc).- în caz de 
boală 

    

Raportul poliţiei privind circumstanţele de producere a 
accidentului, incluzând valoarea alcoolemiei (în cazul în care 
poliţia investighează cazul şi în cazul în care Persoana 
Asigurată/ Contractantul se află în posesia unui astfel de 
document), - dacă evenimentul asigurat este cauzat de un 
accident 

    

Copiile documentelor de plată, care să justifice cheltuielile 
efectuate de Persoana Asigurată precum şi circumstanţele 
legate de evenimentul asigurat (nume, dată, diagnostic, servicii 
medicale efectuate, suma platită) – în cazul tratării în Reţeaua 
Medlife fără pre-autorizare 

  

 
 
 

 

* Pentru orice caz de despăgubire, BRD Asigurări de Viaţă S.A. are dreptul de a solicita informaţii suplimentare sau 
documente medicale necesare în vederea stabilirii dreptului de plată a indemnizaţiei de asigurare, în baza condiţiilor 
menţionate în Condiţiile de Asigurare. 
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Detalii pentru plata indemnizaţiei: se va completa cu detaliile bancare referitoare la contul curent al Persoanei 
Asigurate; în cazul decesului Persoanei Asigurate, se va completa Anexa 1. 
 

Banca şi Agenţia:       

Număr cont (IBAN):                                                 

 
Numele şi semnătura Solicitantului**:                                                                      Data semnării (zz/ll/aaaa): 

  
      
 
 
** În cazul dependenţilor cu vârsta mai mică de 18 ani, formularul va fi semnat numai de către părinte/ tutore/ 
reprezentant legal. Dependenţii cu vârsta mai mare de 18 ani vor semna prezentul document.  
***Declaraţie valabilă în cazul în care acest formular este completat de Persoana Asigurată. 
 
ANEXA 1 – se va completa doar în cazul decesului Persoanei Asigurate 
 
Următoarele informaţii vor fi completate de către beneficiarul/ beneficiarii Persoanei Asigurate. 
O copie după CI este solicitată de la fiecare beneficiar! 
Indemnizaţia de asigurare va fi plătită de către Asigurator beneficiarilor mentionaţi în Certificatul de mostenitor, în 
conformitate cu procentele stipulate în acesta. În cazul în care există mai mult de 4 beneficiari, vă rugăm să adăugaţi 
o pagină suplimentară, în care să menţionaţi toate aceste detalii. 
 
Detalii beneficiar/i şi detalii plată indemnizaţie de asigurare: 

Nume Beneficiar 1:       

Relaţia cu Persoana 
Asigurată  

      

Adresă de contact       

Număr telefon       

Banca şi Agenţia:       

Număr cont (IBAN):                                                 

 
Semnătură Beneficiar 1: 
 
 

Nume Beneficiar 2:       

Relaţia cu Persoana 
Asigurată 

      

Adresă de contact       

Număr telefon       

Banca şi Agenţia:       

Declaraţie: Subsemnatul, al cărui nume este menţionat mai jos, declar că toate informaţiile menţionate în acest 
formular sunt corecte şi adevărate, fără a omite niciun aspect. Sunt de acord, ca în cazul declaraţiilor mele false sau 
incomplete, BRD Asigurări de Viaţă SA are dreptul de a refuza plata oricărui beneficiu stipulat în Contractul de 
Asigurare.  
Subsemnatul*** autorizez orice medic, spital, clinică medicală sau furnizor de servicii medicale sau orice societate 
de asigurări care deţine orice document medical sau informaţii cu privire la istoricul meu medical (persoanei 
asigurate) de a le oferi în orice moment, în timpul vieţii cât şi ulterior, Asigurătorului în vederea îndeplinirii obligaţiilor 
contractuale, inclusiv copii justificative ale documentelor medicale. Sunt de acord, ca în cazul în care BRD Asigurări 
de Viaţă SA îmi solicită, să mă prezint la un examen medical la unul dintre centrele medicale indicate de către 
Asigurător. 
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Număr cont (IBAN):                                                 

 
Semnătură Beneficiar 2: 
                

Nume Beneficiar 3:       

Relaţia cu Persoana 
Asigurată 

      

Adresă de contact       

Număr telefon       

Banca şi Agenţia:       

Număr cont (IBAN):                                                 

 
Semnătură Beneficiar 3: 
                                  
   

Nume Beneficiar 4:       

Relaţia cu Persoana 
Asigurată 

      

Adresă de contact       

Număr telefon       

Banca şi Agenţia:       

Număr cont (IBAN):                                                 

 
Semnătură Beneficiar 4: 
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