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CERERE DE DESPĂGUBIRE
PIERDEREA INVOLUNTARĂ A LOCULUI DE MUNCĂ (ŞOMAJ)
I. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI ASIGURATE:
Număr Contract Credit: ______________________________________________________________________
Numele şi Prenumele:________________________________________________________________________
Codul Numeric Personal:
Cetăţenia: ____________________, Ţara naşterii: _______________, Ocupaţia: _________________________
Adresa de domiciliu/rezidenţă şi număr de telefon de contact (inclusiv prefix ţară), adresa email: ____________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
II. METODA PREFERATĂ PENTRU COMUNICAREA PE PARCURSUL DESPĂGUBIRII:
Ne dorim ca pe tot parcursul procesului de depăgubire să putem comunica cat mai rapid și eficient. De aceea, vă
rugăm să bifați varianta care vi se potrivește și să completați cu datele de contact necesare:
 e-mail: ____________________________________
 Telefon (inclusiv prefix ţară):___________________________________
 Poștă (adresa poștală de trimitere a corespondenţei): _____________________________________________
__________________________________________________________________________________________
IV. DATE PRIVIND EVENIMENTUL SUFERIT:
Data concedierii: _ _/_ _/_ _ _ _
Ultimul loc de muncă ______________________________________________________________________

MetLife Europe Insurance Designated Activity Company este o societate irlandeză constituită sub formă de „private company limited by shares”, cu
sediul social pe Str. Lower Hatch, nr. 20, Hatch, Dublin 2, Irlanda, înregistrată la Oficiul Registrului Societăților din Dublin cu numărul 472350 și
autorizată de Banca Centrală a Irlandei cu nr. de autorizare C89732. Directori și cetățenie: Sarah Alicia Celso (Americană), Miriam Sweeney
(Irlandeză), Brenda Dunne (Irlandeză), Nick Hayter (Britanică), Éilish Finan (Irlandeză), Dirk Ostijn (Belgiană), Ruairí O’Flynn (Irlandeză), Mario
Francisco Valdes-Valasco (Mexicană) și Michael Hatzidimitriou (Greacă)
Sucursala din București este înregistrată la Registrul Comerțului din România cu numărul J40/134/07.01.2016 și CUI 35383472

V. DOCUMENTE NECESARE ÎNTOCMIRII DOSARULUI DE DESPĂGUBIRE:
(bifaţi documentele în lista de mai jos şi ataşaţi-le prezentului formular)
□
□
□
□
□
□

Copie BI/CI
Contract de muncă sau adeverinţă din care să reiasă tipul contractului de muncă si data angajării
Decizia de concediere
Preaviz
Fotocopie carnet somaj sau adeverinţă eliberată de către ANOFM
Contractul de asigurare și graficul de rambursare semnate de către asigurat.

Metropolitan Life acordă o deosebită importanţă confidențialităţii și securităţii informațiilor dumneavoastră
personale și se angajează să protejeze toate datele pe care le furnizați. Mai multe informaţii puteţi afla din
Politica noastră de prelucrare a datelor personale, care stabilește în detaliu modul în care folosim datele
dumneavoastră personale și drepturile dumneavoastră în legătură cu o astfel de utilizare, aceasta fiind
disponibilă pe site-ul nostru www.metropolitanlife.ro si la sediile Metropolitan Life. De asemenea, vă putem
pune la dispoziție un exemplar al acestei Politici, dacă ne transmiteâi o solicitare în acest sens:
•
la adresa de email: protectiadatelor@metropolitanlife.ro
•
pe cale poştală la adresa: Bd. Lascăr Catargiu, nr. 47-53, etaj 4, sector 1, București.
Nume şi Prenume_______________________
Semnătura_____________________________
Data completării:___/___/_________

MetLife Europe Insurance Designated Activity Company este o societate irlandeză constituită sub formă de „private company limited by shares”, cu
sediul social pe Str. Lower Hatch, nr. 20, Hatch, Dublin 2, Irlanda, înregistrată la Oficiul Registrului Societăților din Dublin cu numărul 472350 și
autorizată de Banca Centrală a Irlandei cu nr. de autorizare C89732. Directori și cetățenie: Sarah Alicia Celso (Americană), Miriam Sweeney
(Irlandeză), Brenda Dunne (Irlandeză), Nick Hayter (Britanică), Éilish Finan (Irlandeză), Dirk Ostijn (Belgiană), Ruairí O’Flynn (Irlandeză), Mario
Francisco Valdes-Valasco (Mexicană) și Michael Hatzidimitriou (Greacă)
Sucursala din București este înregistrată la Registrul Comerțului din România cu numărul J40/134/07.01.2016 și CUI 35383472

