Conform Deciziei ASF nr. 1498/27 iulie 2016, publicată in Monitorul Oficial,
Partea I nr. 586 din data de 02 august 2016,
vă informăm că aveți posibilitatea de a denunța contractele de asigurare
incheiate cu societatea CARPATICA ASIG S.A., cât si dreptul de a recupera
primele de asigurare

Stimați clienți,
Conform deciziei ASF nr. 1498/27 iulie 2016, publicată in Monitorul
Oficial, Partea I nr. 586 din data de 02 august 2016 vă informăm că aveți
posibilitatea de a denunța contractele de asigurare incheiate cu Societatea
CARPATICA ASIG S.A., cât si dreptul de a recupera primele de asigurare
achitate, aferente acestor contracte, proporțional cu perioada cuprinsă intre
momentul denunțării și cel al expirării duratei lor de valabilitate.
Contractele de asigurare incheiate cu Societatea CARPATICA ASIG S.A.
rămân valabile până la data la care intervine una dintre următoarele situații:
data expirării menţionată de contract;
data denunțării contractului de asigurare.
Poliţele de asigurare obligatorii PAD (asigurator PAID) încheiate la
CARPATICA ASIG S.A. nu pot fi denunțate si raman in vigoare pana la
terminarea valabilitații lor.
Orice persoana care invocă un drept de creanța impotriva CARPATICA
ASIG S.A. ca urmare a producerii unor riscuri acoperite printr-o polița de asigurare
valabilă, intre data inchiderii procedurii de redresare financiară si cea a denunțarii
contractelor de asigurare sau a expirării perioadei de valabilitate, poate solicita
deschiderea dosarului de daună printr-o cerere adresată Fondului de Garantare al
Asiguratilor.
Creditorii de asigurări pot solicita plăți, conform Legii nr. 213/2015, cum ar
fi:

1. sumele cuvenite creditorilor de asigurări a fi plătite de către FGA aferente
perioadei neexpirate a contractului de asigurare facultativă, în situația încetării
contractului de asigurare,
2. despăgubirile/indemnizațiile cuvenite creditorilor de asigurări rezultate
din contractele de asigurare facultative și obligatorii încheiate cu CARPATICA
ASIG S.A.
Cererea de plata /indemnizatie/despagubire sau restituire prima de Asigurare
(in cazul denuntarii politei) este prevazuta de Anexa 6 a Normei 16/31.08.2015.
Declaratia pe proprie raspundere este prevazuta in Anexa 7 a Normei
16/31.08.2015.
Atat Norma 16/31.08.2015 cat Anexele 6 si 7 pot fi descarcate din pagina de
intermet www.fgaromania.ro sectiunea: cadrul legal.

De asemenea, Autoritatea de Supraveghere Financiara a publicat pe site-ul
www.asfromania.ro Ghidul pentru consumatori - Carpatica Asig http://asfromania.ro/informatii-publice/media/arhiva/5379-asf-a-publicat-ghidulpentru-consumatori-carpatica-asig
În situația unor daune produse anterior deciziei ASF și pentru care a fost
deschis dosar de daună la CARPATICA ASIG S.A., dar și în situația producerii în
viitor a riscurilor asigurate în perioada de valabilitate a contractului de asigurare,
asigurații/beneficiarii asigurării/persoanele păgubite se pot adresa FGA.
Găsiți mai jos formularul necesar:

NOTIFICARE denuntare polita - MODEL
Către: Societatea CARPATICA ASIG S.A.
NOTIFICARE DENUNŢARE POLIŢĂ

Subsemnatul(a)
……..……………………………………………........................ domiciliat(ă) în
........................................., str. ................................................ nr. ....., bl. ....., sc.
….., et. ....., ap. ......, judeţul/sectorul .........................................., legitimat(ă) cu
………..… seria ........ nr. .............., eliberat(ă) de ............................................ la
data de …..................., CNP …………….........................., telefon/fax
........................................,
reprezentant
al
Societăţii/
…………………………………………..………………..……, cu sediul în
…………….……………..., str. ……….…………...…….….…… nr. ....., bl. .....,
sc. ….., et. ....., ap. ......, judeţul/sectorul ……………………….., CUI
…………….….…………,
telefon/fax
………………………….,
………………………., în calitate de Asigurat, vă transmit intenţia ferma de
denuntare a politei de asigurare seria …………. nr. ………..…..…., încheiată cu
Societatea CARPATICA ASIG S.A., în conformitate cu disp. din condiţiile de
asigurare / art. 2209 din Noul Cod Civil.
Noul Cod Civil, Art.2209 “Denunţarea contractului de asigurare de către una
dintre părţi se poate efectua numai cu respectarea unui termen de preaviz de cel
puţin 20 de zile calculate de la data primirii notificării de către cealaltă parte”.
Anexez prezentei :
-

Copia poliţei de asigurare;

-

Copie BI/CI;

-

Imputernicire (pentru reprezentanţii societăţilor).

Data: ……………….. ………………………….
(Nume, prenume/Denumire) …………………………….
(Semnătura/Ştampila)

