
 

 

 

Axeria Iard SA Lyon – Sucursala Bucuresti 
Ion Ionescu de la Brad 1A, Sector 1, 013811, Bucuresti 

office@axeria-iard.ro 

_________________________________________ 

NR…………………/……………………………..                                                  Aprobat AXERIA 

  
 

CERERE DE RESTITUIRE RCA 

se va transmite catre restituiri@axeria-iard.ro 

 
 
Subsemnatul………………………………………………………………CNP…………………………………………… 

cu domiciliul in …………………………………………………………………………………………………………..., 

tel…………………………, e-mail………….…………………………….…, reprezentant al societiatii 

………………………………………………….., CUI ………………………, asigurat  prin polita RCA  seria 

……………., nr …………………………, cu valabilitate de la ……………..…pana la ………………..,   emisa la data 

de ……………de catre agentia/ agentul / brokerul de asigurare …………………………………………………     

pentru autovehiculul categoria ………………………………….., marca ………………………………………, nr de 

inmatriculare …………………………… pentru care am achitat prima de asigurare in valoare de 

…………………..RON cu chitanta / factura / OP/ transfer  bancar ……………………………… solicit rezilierea 

politei de asigurare, calcularea si restituirea primei de asigurare pentru perioada ramasa pana la expirarea politei 

prin transfer bancar in contul ………….……………………………………………………., deschis la banca 

………………………………………… CNP/ CUI titular ……………………………………., intrucat autovehiculul 

sus- mentionat care facea obiectul asigurarii a fost instrainat/ radiat la data …………………………. 

 
Anexez la prezenta*: 
 
□. Poliţa de asigurare (original) si chitanţa/factura pentru achitarea primei de asigurare; 
□. Copie CI si talon auto; 
□. Dovada înstrăinării; 
□. Delegaţie în cazul în care solicitantul reprezintă o persoană juridică; 
□. Fisa de cont bancar/ copie IBAN  
 
*toate documentele sunt obligatorii 
**in cazul in care asiguratul solicita plata in contul altei persoane, acesta trebuie sa solicite in mod expres acest lucru printr-o 
declaratie scrisa de mana si sa transmita copie fisa IBAN + CI titularului de cont. 

 
Declar că nu s-au produs evenimente asigurate în perioada de valabilitate a poliţei şi mă angajez să suport 
personal orice pretenţii de despăgubire ce ar putea surveni în legătură cu poliţa a cărei reziliere o solicit, pentru 
daune apărute ulterior datei la care a încetat valabilitatea poliței de asigurare ca urmare a radierii sau înstrăinării 
vehiculului. 
Declar ca nu am transmis polita de asigurare cumparatorului.  
 
 
ASIGURAT (semnătura, ştampila) …………………………   BROKER 
 

Data ….../……/…………        Data ….../……/………… 

 
 
 
(a se completa de catre AXERIA) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Suma de restituit ……………………………………………….. 
 

Data: ______________________         Semnatura ______________________________ 

         (Nume si Prenume in clar / Semnatura  
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