
 

        

 

 

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 cât mai rapid și eficient. De aceea, te rugăm 
să bifezi varianta de comunicare dorită și să completezi cu datele de contact necesare: 

 e-mail: ___________________________________________ Telefon :____________________________________ 

 Poștă (adresa poștală de trimitere a corespondenţei; dacă e aceeași cu cea indicată mai sus, te rugăm să menționezi 
și o preluăm pe aceea): 
 

III. DATE PRIVIND EVENIMENTUL SUFERIT: 
 

Data concedierii: _ _/_ _/_ _ _ _     
Denumirea Angajatorului (ultimul loc de muncă)___________________________________________________________ 
 

IV. DOCUMENTE NECESARE: 
 

Te rugăm să bifezi documentele necesare pe care le vei anexa cererii de despăgubire 
□  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/AJOFM 
□  Contractul de asigurare și graficul de rambursare semnate de către asigurat. 
 
Metropolitan Life acordă o deosebită importanță confidentialității și securitatii informatiilor dumneavoastră personale și se 
angajează să protejeze toate datele pe care le furnizați. Mai multe informații puteți afla din Politica noastră de prelucrare a 
datelor personale, care stabilește în detaliu modul în care folosim datele dumneavoastră personale și drepturile 
dumneavoastră în legatură cu o astfel de utilizare, aceasta fiind disponibilă pe site-ul nostru www.metropolitanlife.ro și la 
sediile Metropolitan Life. De asemenea, vă putem pune la dispoziție un exemplar al acestei Politici sau alte informații pe 
care le considerați necesare, dacă ne transmiteți o solicitare în acest sens:   
•             la adresa de email: protectiadatelor@metropolitanlife.ro  
•             pe cale poștală la adresa: Bd. Lascar Catargiu, nr. 47-53, etaj 4, sector 1, Bucuresti. 
 
Nume și Prenume Solicitant_________________________________ 
 
Semnătură Solicitant              Data completării 
_________________________________                 ___________________________  

                          


