
GHIDUL CREDITORULUI
CITY INSURANCE



Ești creditor de asigurări
dacă te afli în una din
următoarele categorii

PERSOANA ASIGURATĂ
persoana fizică sau juridică care are încheiat un contract de asigurare; 

BENEFICIARUL ASIGURĂRII 
persoană fizică sau juridică asigurată ori desemnată de contractant care primeşte indemnizaţia sau 
beneficiile prevăzute în contractul de asigurare;

TERŢA PERSOANĂ PĂGUBITĂ
persoana îndreptăţită să primească despăgubiri pentru prejudiciul suferit ca urmare a producerii unui 
risc acoperit printr-un contract de asigurare de răspundere civilă, inclusiv asigurătorul îndreptăţit în 
baza legii să recupereze de la asigurătorul în insolvenţă sume plătite acestei persoane prin subrogare, 
regres sau acţiune directă;



CREANȚE NĂSCUTE ANTERIOR 09.02.2022:
Dacă ești creditor de asigurări poți recupera creanța atât prin intermediul Fondului de Garantare a 
Asiguraților (FGA), cât și prin înscriere la masa credală:

Prin intermediul FGA  - formulezi o cerere de plată motivată în condițiile și termenul prevăzut de 
art. 14 din Legea nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților, cu modificările și 
completările ulterioare. În acest sens, pentru a urma procedura administrativă de plată, în vederea 
recuperării sumei cuvenite din disponibilitățile Fondului, vă îndrumăm să urmăriți pașii detaliați pe 
site: https://www.fgaromania.ro/demersuri-privind-cererile-de-plata/ Se poate înregistra și pe e-mail, 
la adresa cerere.plata@fgaromania.ro

FGA poate efectua plăți până la limita de 500.000 lei, pentru o creanță de asigurare datorată în 
temeiul unui contract de asigurare încheiat de asigurătorul în insolvență.

Înscriere la masa credală: în cadrul procedurii de faliment - depui o declarație de creanță 
înregistrată la Tribunalul București (dosar: 27011/3/2021, prin e-mail:  trb-falimentcity@just.ro, 
alături de dovada achitării taxei de timbru de 200 de lei. Un exemplar în copie al declarației de 
înscriere la masa credală și a taxei de timbru vei transmite lichidatorului judiciar la adresa: 
faliment.cityinsurance@citr.ro.  

Deschiderea falimentului, 09.02.2022,
momentul în funcție de care catalogăm creanțele: 9 FEB

2022



Dacă creanța ta s-a născut anterior deschiderii falimentului (momentul nașterii = momentul 
producerii evenimentului asigurat), dar ai obținut un titlu executoriu ulterior datei de 09.02.2022 și 
dorești recuperarea creanței în cadrul procedurii de faliment, trebuie să înregistrezi creanța, sub 
sancțiunea decăderii, în termen de 10 zile de la obținerea titlului. 

Dacă ești creditor încadrat în altă categorie  (NU de asigurări) - vei depune declarație de creanță 
în condițiile menționate anterior.

CREANȚE NĂSCUTE ULTERIOR 09.02.2022:
Dacă ești creditor de asigurări poți recupera de la:

FGA -  formulezi cerere de plată motivată în termen de cel mult 90 de zile de la data rămânerii 
definitive a hotărârii de deschidere a procedurii falimentului sau de la data naşterii dreptului de 
creanţă, atunci când acesta s-a născut ulterior, sub sancţiunea decăderii din drept.

În cadrul procedurii de faliment - se va depune declaratie de creanță la dosarul cauzei, conform 
procedurii “înscriere la masa credală”, urmând a fi analizată de lichidatorul judiciar în condițiile art. 
102 al Legii 85/2014 și art. 244 din Legea 85/2014 coroborat cu art.  4 alin. 1 lit. b respectiv art. 14 
din Legea nr. 213/2015.

!



CERERILE DE DESCHIDERE A DOSARELOR DE DAUNĂ PENTRU 
PPRODUCEREA UNOR RISCURI ASIGURATE ÎN PERIOADA 
CUPRINSĂ ÎNTRE RETRAGEREA AUTORIZAȚIEI DE FUNCȚIONARE 
A CITY INSURANCE ȘI DATA ÎNCETĂRII CONTRACTELOR DE 
ASIGURARE

Dacă ai o poliță încheiată valabil la City Insurance, iar riscul asigurat prin aceasta s-a produs între 
data publicării în Monitorul Oficial a deciziei ASF de retragere a autorizației de funcționare a 
societății (27.09.2021), și data încetării contractului de asigurare, dar nu mai târziu de 90 de zile de 
la data pronunțării hotărârii de deschidere a falimentului (termen care se împlinește în 11.05.2022), 
poți solicita de la FGA deschiderea dosarului de daună, printr-o cerere scrisă. Pentru încasarea 
indemnizațiilor/despăgubirilor, se va formula cerere de plată adresată Fondului, în termenele și 
condițiile prezentate anterior.: https://www.fgaromania.ro/formular-daune/



Ai o poliță
la City Insurance?

11 MAI
2022

Polița ta rămâne în vigoare până la 
acea dată inclusiv. Cererile de 
deschidere a dosarelor de daună 
pot fi înregistrate, de asemenea, 
până la data de 11.05.2022. Poți 
renunța la poliță mai devreme, 
dacă dorești, notificând denunțarea 
acesteia către Societatea de 
Asigurare - Reasigurare City 
Insurance, la adresa de e-mail: 
denuntare@cityinsurance.ro

Pentru recuperarea primelor de asigurare 
datorate pentru perioada în care riscul nu a fost 
acoperit te vei adresa Fondului de Garantare a 
Asiguraților, printr-o cerere de plată, transmisă 
ori prin intermediul poștei la sediul acestuia, ori 
prin e-mail la adresa 
cerere.plata@fgaromania.ro.

În ipoteza în care creanța v-a fost deja plătită de 
Fondul de Garantare, vă este interzis să solicitați 
încă o dată plata aceleiași creanțe în cadrul 
procedurii de faliment.

EXPIRĂ PÂNĂ ÎN 11.05.2022? EXPIRĂ DUPĂ 11.05.2022?



Adrese utile: 

Lichidator judiciar, CITR: faliment.cityinsurance@citr.ro 

Fondul de garantare a asiguraților, FGA: 
cerere.plata@fgaromania.ro - cereri de plată

constatari.daune@fgaromania.ro - cereri deschidere dosare daună

office@fgaromania.ro - solicitări informații 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, ASF: office@asfromania.ro

Tribunalul București, adresă specială pentru dosarul City Insurance: trb-falimentcity@just.ro

City Insurance: office@cityinsurance.ro


