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AVIZARE de DAUNĂ 
Acest document se completează de către persoana fizică (pf) prejudiciată, iar în cazul persoanei juridice 
prejudiciate (pj) de către reprezentantul legal al acesteia sau de către sau de către împuterniciții legali ori 
convenționali ai persoanelor prejudiciate.  .   
În cazul completării de către alte persoane decât cele mai sus menționate avizarea nu este valabilă.    

Datele persoanei prejudiciate 

Subsemnatul(a)/Subscrisa   _________________________________________________________ 
persoană prejudiciată 
 (pf sau pj)           _________________________________________________________ 
                                           _________________________________________________________ 

Cu domiciliul/sediul Localitatea ______________, str.______________________, nr.______,     

bl.___, sc.____, ap.____, Județ/Sector_____________________ 

CNP/CUI          ┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘  
având e-mail       _____________________@______________ 
nr. de telefon                __________________________________________________________ 
reprezentat(ă) prin dl. /dna.   __________________________________________________________ 
în calitate de*                         ___________________________________________________________ 
*se completează numai în cazul pj și reprezentării persoanei prejudiciate prin împuterniciții legali ori convenționali ai 

persoanelor prejudiciate Detalii cu privire la accident 
Vă aduc la cunoștință faptul că am suferit prejudicii în urma producerii unui accident de 
vehicule produs în următoarele circumstanțe: 

Data accidentului            ________________________________ 

Țara (statul) accidentului: ROMÂNIA  STRĂINĂTATE (țara)___________________  

Autovehiculul care a produs accidentul era înmatriculat în: 

ROMÂNIA       STRĂINĂTATE (țara)___________________  

Informații referitoare la bunul avariat  

(Auto)vehiculul nostru,       ________________________  având nr.  ____________________ 
(marca și tipul) de înmatriculare                 

cu nr. de identificare          ┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘
(seria de șasiu)

asigurat CASCO   DA               NU           

cu polița nr.    ________________________ la societatea de asigurări  _____________________ 
(se completează dacă este cazul) 
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asigurat cu polița RCA  ______________________ la societatea de asigurări _______________           
(se completează dacă este cazul) 

parcat                    sau    condus de către dl. /dna.        __________________________________ 
(nume și prenume) 

Informații privind alte bunuri avariate – imobile, indicatoare, stâlpi, animale (vă rugăm indicați) 
__________________________________________________________________________________

În urma producerii accidentului au rezultat:   

doar distrugeri/avarii la bunuri e        DA               NU  

vătămări corporale sau deces             DA               NU  

numele și prenumele persoanei vătămate/decedate/legătura de rudenie  
1. _____________________________________________ 
2. _____________________________________________ 

3. _____________________________________________ 

Evenimentul a fost constatat: 

prin completarea unui formular de constatare amiabilă de accident; 

            de către organele de Poliție sau alte organe abilitate să cerceteze accidentele de vehicule; 

            prin altă modalitate (vă rugăm indicați) _____________________________________. 

Detalii cu privire la vinovat 

Răspunzător pt. producerea accidentului este: 

autor neidentificat  

autor identificat                      nume și prenume __________________________________________            

CNP           ┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘
cu domiciliul în  localitatea____________________________, str._________________________ 
nr.____, bl.____, sc.____, ap.____, Județ/Sector__________________ 

care a condus autovehiculul marca________________, cu nr. de înmatriculare ___________________ 
aflat în proprietatea  __________________________________________________________________ 
(dnei./dlui./subscrisei) 

neasigurat                      asigurat cu polița RCA/CARTE VERDE _________________,  

la societatea de asigurări____________________ 
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Schița evenimentului: 

Descrierea evenimentului: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
În urma accidentului de vehicule am suferit următoarele prejudicii: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Bunul avariat (ex. autovehiculul, imobilul, etc.) pentru care solicit despăgubiri este: 

deja reparat 

în curs de reparație 

încă nereparat  /    □ deplasabil    
       sau
□ nedeplasabil 

Bunul avariat nedeplasabil se află la următoarea adresă → localitatea_______________________, 
str.__________________, nr.______,  bl._____, sc.____, ap.____, Județ/Sector__________________. 
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Declarație 

Prin semnarea prezentei cunoscând sancțiunile prevăzute de art. 326 Cod penal privind „Falsul în 
declarații”, declar pe proprie răspundere următoarele: 

1. la data producerii accidentului de circulație nu aveam nicio poliță de asigurare valabilă (cum ar 
fi: asigurarea vehiculului pentru avarii și furt - așa numita asigurare CASCO - sau asigurare pt. 
alte bunuri, pt. imobil/locuință, asigurare de sănătate, etc.) care să acopere prejudiciul pt. care 
solicit despăgubiri;

2. nu am primit despăgubiri de la nicio persoană fizică sau juridică și nu am încheiat niciun acord 
privind repararea prejudiciului pentru care solicit despăgubiri; 

3. nu m-am împăcat și nu am renunțat la pretențiile de despăgubire față de persoanele responsabile 
pentru repararea prejudiciilor; 

4. am solicitat anterior despăgubiri pt. acest prejudiciu de la următoarea persoană/instituție / 
societate de asigurare / corespondent Carte Verde sau reprezentant de despăgubiri pe teritoriul 
României:                                                          
____________________________________________________________________________ 

(se va completa numele persoanei/instituției și răspunsul primit de la aceasta sau cu “nu este cazul”) 

5. în situația în care am soluționat sau voi soluționa cazul prin înțelegere cu persoana vinovată de 
producerea accidentului sau cu alte persoane, mă oblig să anunț BAAR în acest sens; 

6. înțeleg că depunerea de documente false pentru obținerea despăgubirilor (cum ar fi dar fără a se 
limita la acestea: facturi, devize, documente doveditoare ale dreptului de proprietate asupra 
bunului avariat/distrus, declarații și informații neconforme cu realitatea,  etc.) îndreptățește 
BAAR  să refuze plata oricărei și a tuturor despăgubirilor solicitate, precum și să sesizeze 
organele penale competente; 

7. înțeleg că nedepunerea tuturor documentelor pe care le dețin în legătură cu producerea 
accidentului avizat, cu bunul avariat/distrus, precum și cu acțiunile anterioare și ulterioare 
avizării efectuate pentru readucerea bunului în starea anterioară ori valorificarea și/sau casarea 
acestuia, chiar și fără ca aceste documente să fie solicitate de BAAR, va avea drept consecință 
soluționarea dosarului de daună numai pe baza documentelor puse efectiv la dispoziția BAAR. 

Prezentei avizări anexez documentele bifate și / sau pe cele menționate în rubrica Altele: 
 documentele necesare stabilirii răspunderii cum ar fi de exemplu documentele eliberate de 

persoanele competente să constate producerea evenimentelor rutiere (Poliție, Parchet, etc.) sau 
după caz, Constatarea amiabilă de accident;  

 autorizația de reparație, dacă s-a eliberat; 
 copie după certificatul de înmatriculare și/sau după cartea de identitate a autovehiculului avariat; 
 copie după documentul de identitate al persoanei prejudiciată/ reprezentantului legal al acesteia; 
 copie după permisul de conducere al șoferului autovehiculului avariat; 
 procură încheiată în formă autentică în cazul persoanei fizice prejudiciate/împuternicire de 

reprezentare în cazul persoanei juridice prejudicate în original, după caz; 
 fotografii care să pună în evidență fiecare element avariat; 
 Altele (în copie): 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Plata despăgubirilor 
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Doresc ca plata despăgubirilor ce mi se cuvin să se facă în contul: 

IBAN*1 ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟
deschis la banca _____________________________ 
sucursala  _____________________________                          
titular cont   _____________________________ 

(nume și prenume/denumire persoană juridică) 

Indicați motivul pentru care solicitați plata în contul altei persoane*: 
______________________________________________________________________ 
* Se completează numai dacă titularul contului nu este una și aceeași persoană cu persoana prejudiciată. Pentru justificarea 
unei asemenea plăți trebuie să existe un scop economic, comercial sau legal  în conformitate cu Legea nr.129/2019  pentru 
prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului 

Acordul privind returnarea despăgubirilor: 
În cazul anulării actelor încheiate de organele de poliție, unitățile de pompieri sau alte autorități 
competente să cerceteze accidente de autovehicule, subsemnatul/subscrisa, prin semnarea prezentei 
avizări, mă oblig să restitui contravaloarea despăgubirii primită de la Biroul Asigurătorilor de 
Autovehicule din România în termen de cinci zile de la data anulării. 

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal 
Subsemnatul/a am luat la cunoștință prin semnarea prezentei că Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România 
(B.A.A.R.), colectează și prelucrează datele mele cu caracter personal în următoarele condiții: 
1. Scopul Prelucrării datelor cu caracter personal: Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România (B.A.A.R.) prelucrează 
date cu caracter personal în scopul despăgubirii victimelor accidentelor de vehicule produse pe teritoriul României și sau pe 
teritoriul altor state în îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de art. 32 și următoarele din Legea nr.132/2017. 
B.A.A.R. intervine în principal în calitate de garant al obligației de despăgubire inclusiv în relație cu asigurători din 
străinătate, Birouri Carte Verde, Organisme de Compensare și fonduri de garantare omoloage din alte state.  
2. Colectarea si prelucrarea datelor dumneavoastră pentru scopurile menționate mai sus, au ca temei: 
a) o obligație legală; 
b) interesul legitim al BAAR, pentru activități precum: efectuarea de analize statistice/actuariale si raportări interne sau către 
alte entități, 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 și 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 și altele cuprinse în 
prezenta avizare de daună sau care se dovedesc a fi ulterior necesare pentru soluționarea pretențiilor de despăgubire sau a 
exercitării dreptului de regres împotriva persoanelor responsabile pentru repararea prejudiciului. 
4. Datele cu caracter personal ar putea fi comunicate către următoarele entități: Societăți specializate în constatarea și 
evaluarea daunelor, organe abilitate să cerceteze accidente de autovehicule, Direcția regim permise de conducere și 
înmatriculare a vehiculelor, Direcția pentru evidenta persoanelor si administrarea bazelor de date, medici legiști, traducători, 
unități bancare, instanțe de judecată, experți tehnici judiciari și executori judecătorești, operatori servicii contabilitate, audit 
și IT, asigurători și reasigurători din țară și din străinătate stabiliți după caz în sau în afara Spațiului Economic European și 
mandatari ai acestora, Birouri Carte Verde stabilite în state ce fac parte din cadrul Spațiului Economic European sau după 
caz în afara acestuia, Organisme de Compensare și Fonduri de garantare omoloage care urmează să suporte plata 
despăgubirilor, sau să asiste BAAR cu privire la legea aplicabilă, operatori servicii poștale și curierat, Fondul de garantare a 
asiguraților și Autoritatea de supraveghere financiară și alte autorități publice locale, cum ar fi cele care mențin evidența 
vehiculelor înregistrate. 
Stocarea datelor.  

1 
În România codul IBAN trebuie să cuprindă 24 de caractere. Pentru a verifica corespondența între identitatea beneficiarului și titularul contului, precum 

și pentru a evita eventuale erori de plată vă rugăm să ne transmiteţi în copie un document bancar eliberat de banca dvs. din care să reieasă codul IBAN al 
contului Dvs.. 
Transferul de bani între bănci se efectuează în principiu în termen de 48 de ore. Pentru a constata dacă suma propusă la plată prin notificarea scrisă se află 
în contul  dumneavoastră vă rugăm să verificaţi contul bancar indicat de dvs. 
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Datele personale vor fi păstrate până la realizarea scopului și atâta timp cât BAAR justifică un interes legitim sau are obligația 
legală pentru păstrarea acestora (de ex. formularea acțiunilor 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 privește procesarea datelor cu caracter 
personal, acestea fiind după cum urmează: 
a) Dreptul de acces la datele cu caracter personal - Vă permite sa obțineți din partea noastră o confirmare a faptului ca BAAR 
prelucrează sau nu date personale care vă privesc și ce astfel de date sunt prelucrate. În cazul în care datele cu caracter 
personal care vă privesc, nu sunt colectate de la dumneavoastră, orice informații disponibile privind sursa acestora, în cazurile 
în 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 vă privesc sau completarea acestora, atunci când acestea sunt incomplete. 
c) Dreptul la ștergerea datelor sau „dreptul de a fi uitat” - Presupune dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal 
care vă privesc, în 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 consimțământului dumneavoastră, iar acesta a fost retras. 
d) Dreptul de a va retrage consimțământul - Consimțământul poate fi retras în orice moment, atunci când prelucrarea datelor 
cu caracter personal care vă privesc a fost efectuată pe baza consimțământului dumneavoastră. 
e) Dreptul la restricționarea prelucrării - Presupune dreptul de a solicita și de a obține restricționarea prelucrării datelor cu 
caracter personal care vă privesc, în anumite circumstanțe, precum (i) dumneavoastră contestați exactitatea datelor, pe 
perioada ce ne-ar permite verificarea exactității acelor date, (ii) datele dumneavoastră au fost prelucrate ilegal, iar 
dumneavoastră va opuneți ștergerii acestora, solicitând restricționarea utilizării lor. 
f) Dreptul la portabilitatea datelor - Presupune dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care ni le-
ați furnizat, cu dreptul de a le transmite unui alt operator, în cazul în care (i) prelucrarea datelor s-a efectuat, în baza 
consimțământului dumneavoastră sau a contractului încheiat cu noi, iar prelucrarea datelor cu caracter personal s-a efectuat 
prin mijloace 
 automate. Acest drept poate fi exercitat, numai în măsura în care prelucrarea datelor furnizate a fost efectuată exclusiv prin 
mijloace automate și doar acolo unde extragerea acestor date este fezabilă din punct de vedere al capacităților tehnice folosite 
de Operator. 
g) Dreptul la opoziție - Presupune ca, în orice moment, aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară 
în care vă aflați, prelucrării datelor cu caracter personal în anumite circumstanțe, precum (i) prelucrarea a fost efectuatî în 
interesul nostru legitim sau (ii) prelucrarea are drept scop marketingul direct, inclusiv crearea de profiluri pe baza 
respectivelor dispoziții. 
Dreptul de nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatî a datelor dumneavoastră, inclusiv crearea de 
profiluri care produc efecte juridice sau care vă 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 protecția datelor. 
j) Dreptul de a va adresa justiției. 
De asemenea, înțeleg că exercitarea anumitor drepturi dintre cele menționate mi-ar putea afecta interesele personale în 
privința soluționării cererii formulate către BAAR.
Exercitarea drepturilor anterior enunțate se poate face: 
- în mod direct prin prezentarea unei cereri la registratura BAAR din București, sector 2. Str. Vasile Lascăr nr. 40-40bis, et. 
6 sau  
- electronic, prin accesarea formularelor puse la dispoziție în acest sens pe pagina de internet a BAAR www.baar.ro/GDPR
și transmiterea acestora la adresa de email protectiadatelor@baar.ro.

Prenume Nume __________________ ___________________________ 
Calitate ___________________________________________________ 

(persoană fizică prejudiciată, reprezentant legal a persoanei juridice 
păgubite,mandatar– caz pentru care trebuie dovedită această calitate)  

Data ________________________________________________ 


