Proces Verbal Suplimentar de Constatare
Nr. RA-007 /

Call Center : 0374.400.400
Email: reconstatari@uniqa.ro

_________ / ________

Proprietar/Utilizator:
Marca / Model:
Număr Imatriculare:
Număr identificare:
Numele specialistului constatare daune:
Data primei constatari:

Am primit, citit și înteles termenii de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa 1) și am fost informat ca
UNIQA prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile legale în vigoare și în scopul prestării de servicii de
asigurare și de instrumentare a dosarelor de dauna. În vederea aducerii la îndeplinire a acestor servicii, datele colectate pot fi
transmise și către alte entități din cadrul grupului UNIQA sau catre alți terți împuterniciți expres de UNIQA.
Semnătură:____________________________

Nume _________________

Locul constatării : __________________________ Data prezentei reconstatări : _______________
Nr.
Crt.
1

Elemente Avariate

Reparare

înlocuire

Vopsit

Recuperare

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Elementele tehnologice nu fac obiectul reconstatarii.

□ Sunt / □ nu sunt de accord cu pagubele consemnate și cu soluțiile tehnologice stabilite în prezentul proces verbal.

 Dacă în cursul reparației unui autovehicul avariat, se sesizează și alte daune datorate evenimentului, care nu au
putut fi observate de către reprezentanții UNIQA la constatările anterioare, pagubitul are obligația de a înstiința
UNIQA pentru a întocmi un proces verbal suplimentar de constatare. Nerespectarea acestei obligații duce la
pierderea dreptului de despagubire pentru avariile în cauza.
 La completarea prezentului proces verbal suplimentar de constatare s-a adus la cunostință asiguratului/ păgubitului
ca pentru soluționarea dosarului de daune, este necesar depunerea la UNIQA și a următoarelor documente:
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..

Asigurat/Păgubit/Împuternicit

Reprezentant Unitate Reparatoare

Specialist Constatare Daune

Nume : _________________________

Nume : _________________________

Nume : _________________________

Prenume : _______________________

Prenume : _______________________

Prenume : _______________________

Semnatura : _____________________

Semnatura : _____________________

Semnatura : _____________________

“ Prezentul document – PVS trebuie semnat si ștampilat de catre Unitatea Reparatoare și Client, in caz contrat acesta nu este valabil “

