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Daune partiale  
  
  
In cazul in care ati fost implicat intr-un eveniment rutier sau autovehiculul dumneavoastra a fost avariat, este 
necesara parcurgerea urmatoriilor pasi:  
  
Luati masuri pentru limitarea pagubelor (cu respectarea legislatiei rutiere), pastrarea si paza autovehiculului sau a 
partilor componente ramase.  
  
Conform legislatiei in vigoare, in prima etapa, si daca nu se reuseste constatarea amibila, trebuie sa instiintati imediat 
Politia cu privire la producerea evenimentului. Instiintarea este obligatorie in cazul in care evenimentul s-a soldat cu 
victime. Solicitati eliberarea documentelor privind cauzele si împrejurarile producerii evenimentului si pagubele 
provocate:  

• Autorizatia de reparatie si/sau procesul verbal de constatare a accidentului daca în accident a fost implicat 
si un alt autovehicul decat al dumneavoastra.  

• Autorizatia de reparatie daca în accident a fost implicat doar autovehiculul dumneavoastra sau avarierea 
are autor necunoscut.  

• Adeverinta privind reclamarea furtului (în caz de furt al autovehiculului sau al unor parti componente)  
• Daca dauna a fost produsa de un alt autovehicul Polita RCA a proprietarului acestuia.  

  
Anuntati UniCredit Leasing in termen de maxim 48 h in vederea obtinerii:  
  

• Imputernicirii de reprezentare din partea proprietarului Unicredit Leasing în vederea solutionarii daunei. 
Imputernicirea se elibereaza cu conditia sa nu fie inregistrate restante in indeplinirea obligatiilor 
contractuale;   

• Copia politei CASCO in cazul in care nu o detineti.  
  

Contactati asiguratorul pentru efectuarea constatarii si deschiderea dosarului de dauna (in termen de 48h de la 
producerea evenimentului, in caz de avarii si 24 h de la producerea evenimentului în caz de furt):  
  

• Daca evenimentul s-a produs din vina dumneavoastra sau din alte cauze (ex: dauna în parcare, furt cu autor 
neidentificat) contactati asiguratorul emitent al politei Casco  

• Daca evenimentul s-a produs din vina unui tert autovehicul identificat în documentele de la Politie, 
contactati asiguratorul emitent al politei RCA a vinovatului.  

  
Pentru efectuarea constatarii trebuie sa prezentati asiguratorului urmatoarele documente:   

• Talonul autovehicului (original) ;  
• Imputernicirea eliberata de Unicredit Leasing;  
• Documentele eliberate de Politie (original) – daca este cazul;  
• Permis de conducere si document de identitate ale persoanei care a condus autovehiculul (copie);  
• Polita CASCO (copie) sau polita RCA a vinovatului (copie);  
• Alte documente privind cheltuieli anexe, daca sunt acoperite de asigurare (ex: cheltuieli privind transportul 

autovehiculului la service-ul cel mai apropiat de locul accidentului).  
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In urma constatarii daunei partiale asiguratorul va elibera o nota de constatare a pagubelor pe baza careia se va 
efectua reparatia. In cazul în care service-ul constata ca avariile sunt mai complexe decat cele constatate de 
inspectorul de dauna se impune contactarea asiguratorului pentru reconstatare.  

  
Efectuarea reparatiei se efectueaza de catre un service autorizat RAR, preferabil unul care are conventie de decontare 
directa cu asiguratorul. In cazul in care nu exista contract de decontare directa, dupa efectuarea reparatiei, pentru 
acordarea despagubirii este necesar sa depuneti la asiguratorul unde ati deschis dosarul de dauna urmatoarele 
documente:  
  

• Factura si devizul de reparatie emise de service pe numele utilizatorului (original); • Cererea de despagubire 
de la asigurator (original) ;  

• Pentru furturi auto este necesara Adeverinta privind reclamarea furtului emisa de Politie (original) iar dupa 
60 de zile de la data reclamarii furtului total, adeverinta de la Politie ce confirma ca autovehiculul furat 
nu a fost gasit pîna în momentul respectiv (original);  

• Alte documente solicitate de asigurator;  
• In relatia cu asiguratorul imputernicirea primita de la UniCredit Leasing va da dreptul sa semnati toate 

documentele necesare dosarului de dauna.  
  
Puteti recupera autovehiculul dupa ce asiguratorul transmite acordul de plata service-ului (daca autovehicul a fost 
reparat într-un service cu decontare directa) sau dupa ce dumneavoastra ati achitat contravaloarea reparatiei (daca 
service-ul nu are acord de decontare directa cu asiguratorul). Factura emisa de service pe numele utilizatorului va fi 
depusa la asigurator pentru a va recupera contravaloarea sumelor achitate.  
  
In caz de furt al autovehiculului, trebuie sa depuneti la asigurator talonul sau autorizatia de circulatie provizorie 
in original, precum si toate randurile de chei si toate telecomenzile aferente. Neindeplinirea acestei obligatii 
conduce la excluderea de la plata a dosarului de dauna.  
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