
              

Către:  (furnizorul de energie electrică)

Subsemnatul(a)   (client casnic), cu domicilul
în judeţul/sectorul  ,  localitatea  ,
str. , nr. , bl. , sc. , ap. ,

vă solicit acordarea despăgubirilor pentru deteriorarea receptoarelor electrocasnice aflate la locul de
consum din judeţul/sectorul , localitatea ,

str.  , nr.  , bl.  , sc.  , ap.  ,
cod client , număr loc de consum (NLC) , ca urmare a evenimentului
care a avut loc în reţeaua electrică în data de , ora . 

Mențiuni: 

1. Titularul contractului de furnizare a energiei electrice: 

2. Numărul contractului de furnizare a energiei electrice: 
3. Calitatea persoanei care solicită acordarea despăgubirilor: 

  proprietar      chiriaș      altă situație:  

   Se anexează, în copie, documentele justificative:

    act de identitate    contract de închiriere    alte documente:   

4. Date de contact: telefon fix , telefon mobil  

 e-mail: 
5. Receptoarele electrocasnice deteriorate sunt următoarele: 
  

6. Valoarea estimată a prejudiciului provocat prin deteriorarea receptoarelor electrocasnice (lei): 
 

7. Data luării la cunoştinţă a producerii evenimentului*): 
8. Alte mențiuni:

 Client casnic /   Reprezentant client casnic

Nume Prenume      Semnătură _______________________

BI/CI seria  nr.      

Data                    
____________
*)  În situaţia în care din motive obiective clientul casnic nu poate transmite cererea în termenul de maximum 10
zile lucrătoare de la data apariţiei supratensiunii accidentale, acesta transmite furnizorului de energie electrică
cererea  pentru  acordarea  despăgubirilor  la  data  luării  la  cunoştinţă  a  producerii  evenimentului  care  a  dus  la
deteriorarea receptoarelor electrocasnice, anexând documentele care să justifice depăşirea termenului iniţial.   

a aa
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CERERE
pentru acordarea despăgubirilor în caz de deteriorare 

a receptoarelor electrocasnice

Nr. ____________________ /__________ 
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