Către,

S.C. NBG LEASING IFN S.A.

E-mail: office@nbgleasing.ro
Telefon: 021.409.10.68/69/70
Fax:
021.404.38.36
Nr. ______/Data ____________

CERERE ELIBERARE ÎMPUTERNICIRE DAUNĂ
□ Persoană
Persoană fizică
fizică
□ Persoană
Persoană juridică
juridică /Persoană F izică Autorizată/
utorizată/Asociaţ
Asocia ţ ie
Subsemnatul ___________________________________________, identificat cu CI/BI/Paşaport, seria ____,
nr. _________, CNP ___________________, cu domiciliul în ____________________________________,
str. ______________________________________, nr. _____, bl. _____, sc. ____, ap. ____, sector/judeţ
_________________, în calitate de reprezentant al _____________________________________________,
cu sediul social în ________________________, str. ___________________________________, nr. _____,
bl. _____, sc. ____, ap. ____, sector/judeţ ____________________, înmatriculat la Registrul Comerţului sub
nr. ____/_______/________, Cod Unic de Înregistrare _______________________, tel. _______________,
fax _______________, cod client NBG ____________ vă solicit eliberarea
eliberar ea împuternicirii pentru
deschiderea dosarului de daună la societatea de asigurări ______________________________, pentru
bunul, ______________________________________ , proprietatea NBG LEASING IFN S.A.,
*Se completeaza pentru vehicule şi/sau echipamente

avand numărul de înmatriculare ___________, seria de şasiu ___________________, obiect al contractului
de leasing nr. ____________ din data de ________________ încheiat cu societatea de leasing
*Se completeaza pentru imobile şi/sau alte bunuri

situat la următoarea adresă:: localitate _________________,
_________________ str. _________________________, nr.
_____, bl. _____, sc. ____, ap. ____, sector/judeţ _________________, obiect al contractului de leasing nr.
____________ din data de ________________ încheiat cu societatea de leasing
pe numele delegatului:
Nume şi prenume

CI/BI/Paşaport

Seria/Nr.

CNP

Doresc primirea împuternicirii pentru daună la următoarele date de contact:
□ prin e-mail la adresa: ________________________ □ prin fax la numărul: ________________________
□ prin poştă la adresa: _____________________________________________________________________
□ prin curier rapid cu plata la destinaţie: _______________________________________________________
□ direct la sediul NBG LEASING IFN S.A.
Am luat cunoştinţă că eliberarea împuternicirii pentru daună poate fi refuzată de către Finanţator în condiţiile
în care sunt înregistrate debite scadente sau prezenta cerere nu este însoţită de documentele solicitate.
Declar că am luat la cunoștinţă și accept condiţiile și prevederile contractului de asigurare.
Cu mulţumiri,
Semnătura şi ştampila ________________________

Ataşăm la prezenta cerere actele necesare eliberă
eliberării împuternicirii pentru daună:
daună:
□ copie CI/BI/Paşaport delegat;
□ pentru vehicule: - copie certificat de înmatriculare (talon);
- copie poliţă de asigurare RCA a autovehiculului vinovat de producerea daunei - dacă este cazul;
- constatare amiabilă sau alte documente emise de autorităţi - dacă este cazul;
NBG LEASING IFN S.A. îşi rezervă dreptul de a solicită alte documente/elemente în funcţie de solicitare şi bunul finanţat.

