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Raport inspecţie de risc
pentru
Asigurarea de avarii şi furt a autovehiculelor (AAFA)

Descrierea autovehiculului

Categorie Marcă Model Nr. înmatriculare

Nr. identificare
(serie şasiu)

Culoare Nr. uşi Combustibil Nr. km la bord

Starea autovehiculului

Condiţia generală foarte bună bună slabă

Avarii la exteriorul caroseriei DA NU

Zone cu rugină pronunţată sau extinsă DA NU

Avarii ale suprafeţei vitrate DA NU

Dacă DA, daţi detalii

Dotări standard ale autovehiculului (care au fost disponibile ca dotări de serie sau opţionale la producător)

Alarmă electronică DA NU Anvelope marca __________________ DA NU

Închidere centralizată DA NU Jante din aliaj uşor DA NU

Geamuri electrice DA NU Radio - casetofon DA NU

Oglinzi reglabile electric şi încălzite DA NU Radio-CD DA NU

Aer condiţionat / climatronic DA NU CD - changer DA NU

Tapiţerie de piele DA NU Boxe în număr de ________ DA NU

roată rezervă cric triunghi reflectorizant trusa medicală extinctor altele __________________________

Dotări suplimentare ale autovehiculului (care nu sunt disponibile ca dotări de serie sau opţionale la producător)

Denumire Marcă, tip, model Denumire Marcă, tip, model

Solicitantul asigurării deţine

un număr de ______ chei originale aferente autovehiculului

aflate în stare de funcţionare

DA NU

un număr de ______ telecomenzi aferente autovehiculului DA NU

S-au făcut un număr de poze

Alte menţiuni

Declar pe propria răspundere că datele cuprinse în acest raport sunt reale şi complete. Completarea acestui raport nu obligă părţile la încheierea contractului de
asigurare. Totuşi, dacă CREDIT EUROPE ASIGURARI S.A. se angajează să emită poliţa de asigurare, acest raport va sta la baza contractului de
asigurare şi va face parte integrantă din acesta. Toate informaţiile obţinute prin raport vor fi tratate confidenţial de către CREDIT EUROPE ASIGURARI S.A.

Inspecţia a fost efectuată de Solicitantul asigurării

am luat la cunoştinţă

numele şi prenumele reprezentantului CREDIT EUROPE ASIGURARI S.A. Asigurări,
semnătura, ştampila numele şi prenumele, semnătura

Data inspecţiei
ziua luna anul Localitatea


