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FORMULAR DE NOTIFICARE A EVENIMENTULUI ASIGURAT

Clauze Suplimentare

A. Date de identificare

Nume și prenume asigurat
Se va trece numele persoanei care a suferit evenimentul asigurat

CNP

Serie și număr contract (e) 

de asigurare

A.1. Detalii privind evenimentul asigurat

Tipul evenimentului Invaliditate Incapacitate temporară de muncă

Spitalizare Șomaj

Data producerii evenimentului

În cazul în care evenimentul a fost cauzat de accident, vă rugăm descrieți circumstanțele producerii acestuia:

Data producerii accidentului

A.2. Detalii privind medicul de familie al persoanei asigurate

Nume și prenume

Număr telefon Email

Adresa de corespondență a CMI



B. Documente necesare întocmirii dosarului de daună 

Vă rugăm atașați următoarele documente în vederea evaluării evenimentului asigurat:

Documente * Spitalizare Invaliditate Șomaj
Incapacitate 
temporară de 
muncă

Actul de identitate al  Asiguratului

Fișa medicală a Asiguratului sau o adeverinţă semnată de 
către medicul de familie din care să reiasă istoricul medical al 
acestuia la momentul semnării declarației de sănătate, 
cuprinsă în certificatul de asigurare, doar în cazul în care 
evenimentul a survenit din cauze medicale

Documente medicale de spitalizare (bilet de ieșire din 
spital, fișa de observație a pacientului)

Decizia medicală asupra capacității de muncă (care cuprinde 
gradul de invaliditate și diagnosticul care a determinat 
invaliditatea)

Certificatul medical ce atestă incapacitatea temporară de 
muncă, eliberat de un medic de specialitate sau de o unitate 
sanitară acreditată potrivit legislaţiei în vigoare, în care să fie 
menţionat diagnosticul respectiv și perioada incapacității 
temporare de muncă (persistenţa acestei stări va fi dovedită 
de către asigurat cel puţin o dată pe lună)

Documente medicale care să arate motivele invalidităţii 
permanente/ incapacității (bilet de ieşire din spital, raportul 
medicului curant/expert)

Adeverința emisă de angajator/ angajatori care să ateste 
vechimea în muncă atât pentru perioada anterioară semnării 
cererii de aderare cât și la data producerii evenimentului 
asigurat

Decizia de concediere prin care se atestă încetarea 
contractului individual de muncă 

Dispoziția privind stabilirea dreptului la indemnizația de 
șomaj, care atestă că Asiguratul figurează în evidențele 
Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă și beneficiază de 
indemnizație de șomaj 

Carnetul de șomer vizat/ cuponul de șomaj/ extrasul de 
cont/ încasare indemnizație de șomaj, transmise lunar pe 
toată durata acoperirii prin asigurare

Document care să ateste statutul socio-profesional al 
Asiguratului la data producerii evenimentului asigurat (ex. 
adeverință angajator/ ANAF, cupon pensionar)

** În conformitate cu Legea Drepturilor pacientului nr. 46/2003, cu modificările și completările ulterioare, asiguratul are 
dreptul de a nu furniza informații care vizează o afecțiune oncologică dacă a trecut un termen de 7 ani de la data încheierii 
protocolului oncologic. Termenul de 7 ani se calculează în raport cu data de început a asigurării. În cazul în care diagnosticul 
de cancer a fost pus înainte de împlinirea vârstei de 18 ani, termenul aplicabil este de 5 ani de la data încheierii protocolului 
oncologic.

* Toate documentele din lista de mai sus sunt acceptate în copie.
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În cazul unui eveniment survenit ca urmare a unui accident, vă rugăm să atașați copia procesului verbal de la locul 
accidentului/ alte documente de la organele statului competente de a stabili cauzele și împrejurările care au dus la 
producerea evenimentului asigurat, dacă aceasta s-a datorat unui accident și copia raportului/ certificatului de analiză 
toxicologică.

În funcție de informațiile cuprinse în documentele furnizate, este posibilă solicitarea altor documente, necesare evaluării 
evenimentului asigurat produs, în conformitate cu prevederile Condițiilor Contractuale.

În cazul încetării Incapacității Temporare de Muncă voi transmite o notificare scrisă către asigurător în termen de 5 zile de la 
data încetării concediului medical, referitoare la data recuperării capacității de muncă și revenirii la locul de muncă. 

În cazul încetării Pierderii Involuntare a Locului de Muncă voi transmite o notificare scrisă către Asigurător în termen de 5 zile 
de la data intrării în posesie a adeverinței/ cărții de muncă, eliberată de Agenția de Ocupare a Forței de Muncă, referitoare la 
data încetării șomajului și începerii unui nou raport de muncă.

Subsemnatul, declar că toate informațiile furnizate în prezentul document sunt adevărate, corecte și complete după 
cunoștința mea. 

Sunt conștient de faptul că în cazul în care se constată că acestea sunt false, incorecte sau incomplete, Asigurătorul are 
dreptul de a ajusta sau refuza plata indemnizației de asigurare. 

Asigurătorul are dreptul, numai în procesul de instrumentare a dosarelor de daună să obțină informații cu privire la starea de 
sănătate/ istoricul medical al Asiguratului de la medicii de familie/ curanți. Persoana Asigurată își dă consimțământul expres 
în acest sens prin semnarea Contractului de Asigurare. 

C. Declarație 

Numele în clar

Semnătura

Data

Nr. de telefon

E-mail
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ACORD PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL DE CĂTRE 
BCR ASIGURĂRI DE VIAȚĂ VIENNA INSURANCE GROUP S.A.

Subsemnatul/a CNP

Telefon mobil Adresă de e-mail

Am luat la cunoștință de conținutul  a BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group S.A. privind 
prelucrarea datelor cu caracter personal prin consultarea acesteia și mă oblig sa o transmit tuturor persoanelor ale căror 
date cu caracter personal le furnizez în procesul de notificare a evenimentului asigurat în vederea informării corecte a 
acestora.

Notei de Informare
aici 

DA NU

BCR Asigurări de Viață VIG prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile legale în materie 
de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul prestării serviciilor de asigurare. Pentru a facilita aceste 
servicii, datele colectate pot fi transmise și prelucrate de către companii din Grupul Vienna Insurance Group sau de 
orice alt terț împuternicit expres de către BCR Asigurări de Viață VIG, iar stocarea datelor se efectuează într-un mod 
securizat, făra posibilitatea de a fi utilizate în alte scopuri decât cele menționate în Nota de Informare.

Am dreptul de informare, de acces și de intervenție asupra datelor cu caracter personal inclusiv dreptul de opoziție 
și alte drepturi ce rezultă din legislația privind protecția datelor și pot să le exercit printr-o cerere scrisă transmisă 
către BCR Asigurări de Viață VIG, prin intermediul serviciilor poștale sau la adresa de e-mail dpo@bcrasigviata.ro.

Declar și agreez că furnizarea adresei de e-mail în scopurile precizate în  reprezintă acordul meu pentru 
utilizarea acesteia ca mijloc de comunicare a informațiilor.


Și înainte de completarea prezentului acord am fost informat cu privire la toate aspectele din , inclusiv cu 
privire la faptul că:


Nota de Informare

Nota de Informare

În conformitate cu prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal (Regulamentul UE 
2016/679), declar în mod expres următoarele:

DA NU

Sunt de acord cu prelucrarea de către BCR Asigurări de Viață VIG a datelor mele cu caracter personal privind starea de 
sănătate, indispensabile în vederea prestării serviciilor de asigurare (ofertare, emitere polițe, acordare despăgubiri), cu 
respectarea legislației specifice în vigoare. Autorizez și exonerez de secretul profesional orice medic sau instituție / oficialitate 
ce deține informații referitoare la istoricul meu medical, în vederea punerii acestora la dispoziția BCR Asigurări de Viață VIG și 
utilizării doar în scopul declarat de evaluare a riscului subscris, de întocmire și soluționare a dosarelor de daună.


În conformitate cu prevederile legale în vigoare, lipsa acordului meu de prelucrare a datelor cu caracter personal privind 
starea de sănătate în scopurile contractuale menționate mai sus va pune BCR Asigurări de Viață VIG în imposibilitatea de a-mi 
oferi serviciile de asigurare.

Data

Semnătura

Sunt de acord ca datele mele personale să fie prelucrate de BCR Asigurări de Viață VIG pentru scopuri statistice, acțiuni de 
marketing direct, să fiu contactat și să primesc informații relevante de la BCR Asigurări de Viață VIG sau de la persoane 
împuternicite expres de BCR Asigurări de Viață VIG în acest sens, în vederea fructificării unor oportunități de asigurare, 
respectiv a îmbunătațirii serviciilor pe care BCR Asigurări de Viață VIG mi le oferă. Consimțământul pentru prelucrarea datelor 
cu caracter personal în scop de marketing va putea fi retras oricând printr-o cerere adresată BCR Asigurări de Viață VIG (a se 
vedea ). Refuzul privind prelucrarea datelor cu caracter personal în scop de marketing nu are impact asupra 
încheierii și/sau executării contractului de asigurare.

Nota de Informare

DA NU
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https://bcr-adv-client.s3.eu-central-1.amazonaws.com/Nota_de_Informare_privind_prelucrarea_datelor_cu_caracter_personal.pdf
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