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Buna seara (ziua),

  

Sa incep asa:

  

Pe data de 22 iulie am avut parte de un moment neplacut in viata mea (sau a posesorilor de
masini), am fost lovit de alt conducator auto, care nu mi-a accordat prioritate. Am fost a doua zi
la politie, i-a fost retinut permisul de conducere si i-a fost aplicata o amenda de 750 RON. M-am
uitat pe asigurarea acestuia sa stiu pe cine sun, cine imi repara masina si am vazut EUROINS.
Bun, am trecut la fapte, am sunat, am inchiriat platforma pe banii mei si am plecat la 54 km sa
imi faca constatarea (EJ00364099). Am ajuns la locul respectiv am fost intampinat de 2 insi
unul Darleci nu stiu cum si celalat (inspectorul de daune) Dinoc Ion. Mi s-a facut o constatare
superficiala care totusi am acceptat-o si nu am mai stat sa ma tiganesc cu tiganii, care oricum
stiam ce soarta am. Am optat sa mi se repare masina intr-un service "agreat" de aceasta
asigurare. Dauna a constat in felul urmator: Reparat usa fata dreapta (desii trebuie schimbat
pentru ca nu pot sa accept chit pe masina daca nu am asa ceva), schimbat usa dreapta,
schimbat brat spate dreapta, schimbat prag dreapta, schimbat telescop dreapta, schimbat janta
dreapta spate si cauciucul. Ca sa fiu mai specific suntem in 4 octombrie si nu s-a miscat masina
in service dintr-un lucru destul de corect din punctul meu de vedere si al service-ului: Nu se
gaseste o janta la fel si nu se poate aduce masina in starea initiala "suntem aflati in
imposibilitatea de a repara masina si de a o aduce in starea initiala" (daca s-ar repara masina
partial Service-ul nu ar primii banii pentru reparatie pentru ca eu nu pot sa semnez actele daca
masina nu este reparata total). Motivul este urmatorul: EUROINS considera normal ca eu sa imi
cumpar Â 3 jante si ei una, cica asa zice legea (habar nu am si nici nu cred ca zice asa ceva o
lege). Cica tot la fel zice legea sa aduc eu masina pe platforma pe banii mei sa ii faca ei
constatarea, cica tot la fel zice legea ca daca esti victima unui accident de circulatie trebuie sa
scoti bani din buzunar sa iti repare masina. REFUZ SA CRED CA LEGEA SAU LEGILE
ASTEA EXISTA SI CRED CA ESTE DOAR O PROASTA INTERPRETARE A LOR
. Eu consider normal ca EUROINS sa imi cumpere o janta la fel ca aia si in cazul in care nu se
gaseste una la fel ca aia sa mi se opreasca toate jantele de pe masina de compania de
asigurari si sa imi cumpere unele asemanatoare (a se intelege:Â 
tot setul
). Din pacate nu se poate decat prin a da in judecata pe cel care m-a lovit si sa le cumpere el si
sa plateasca sau sa imi repare masina (nu l-am pus eu sa faca asigurare la EUROINS NU? nu
l-am pus eu sa nu imi accorde prioritate!!!!) Inafara de faptul ca mi-au pus nervii la pamant cu
raspunsurile lor nesimtite la telefon si cu tot respectul mai aveau putin si radeau de mine, acum
trebuie sa actionez in judecata pe cel care m-a lovit. Daca as fi in locul celui care m-a lovit, cand
as vedea citatia as merge direct la politie si as completa o plangere pentru inselaciune:
remember art. 244 alin.1. Desigur am fost norocos ca nu am optat pe asigurarea obligatorie
EUROINS cand am facut la masina mea pentru ca este posibil ca sa fiu si eu cel chemat in
instanta. Ca sfat pentru cititori si posesori de masini: NU MAI FACETI ASIGURARI LA
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COMPANII LOW COST (EUROINS...ETC)!!!!! Este posibil ca sa fiti purtati prin judecatorii sau
tribunale. Este posibil cu tot cu asigurarea platita la aceste companii sa suportati reparatiile. 

  

Dupa ce se v-a finaliza procesul am sa revin cu amanunte si decizia judecatorilor /
judecatorului.

  

Â 

  

PS: EUROINS este sub supraveghere ASF si i-a fost administrat un buget de redresare
financiara, cred ca gasiti aceste lucruri pe www.google.ro si ochii mari si urechile ciulite
cand faceti asigurari obligatorii. Evitati EUROINS (parerea mea)

  

Â 

  

Â 

  

Cheers
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