
Acte necesare 

pentru procesarea dosarului de daună la asigurarea de accidente 

 

1. cererea persoanei asigurate accidentate, care să conţină circumstanţele  accidentului; 

2. certificatul de adresare primară la instituţia medicală, în original, care să conţină semnătura şi parafa medicului 

şi a instituţiei medicale;  

3. în caz de tratament staţionar, copia extrasului medical, în unele cazuri copia fişei medicale din staţionar, 

confirmată cu parafa medicului şi a instituţiei medicale;; 

4. în caz de tratament ambulatoriu, extras medical în original, în unele cazuri copia fişei medicale confirmată 

cu parafa medicului şi a instituţiei medicale; 

5. radiografiile în original în caz de fracturi sau alte leziuni confirmate radiografic şi/sau rezultatele altor 

investigaţii efectuate în caz de necesitate; 

6. copie ale certificatelor de concediu medical;  

7. copia poliţei de asigurare şi contractului;  

8. proces verbal de cercetare a accidentului de muncă, în caz de accident la locul de muncă; 

9. în caz de accident rutier copia procesului verbal de la poliţie 
10. în caz de accident rutier copia rezultatului nivelului de alcool în aerul expirat sau a expertizei medicale 

pentru determinarea nivelului de alcool în sânge al șoferului; 

11. în caz de stabilire a gradului de invaliditate în urma accidentului copia certificatului de la comisia medicală 

CEMV; 

12. în caz de deces a persoanei asigurate în urma unui accident copia certificatului de deces;  

13.  în caz de deces a persoanei asigurate în urma unui accident copia certificatului medical constatator al 

decesului şi rezultatul examinării medico-legale; 

14. copia actului de identitate a persoanei asigurate ассidentate şi în caz de necesitate ale beneficiarilor sau 

moștenitorilor legali; copia certificatului de moștenitor legal autentificat notarial; 

15. din partea asiguraţilor minori cerere de la reprezentantul legal sau tutore şi copia documentului care atestă 

acest fapt; 

16. rechizitele bancare ale beneficiarului; 

17. alte acte în original sau copii, în caz de necesitate. 

 


