ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

До
ЗАД “ОЗК - Застраховане” АД, Представителство

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЩЕТА
/пожар и природни бедствия, щети на имущества/

ПО ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА № ……………………..………………………………….
Застрахован:

………………………………………………………………………………………………………………...…………......……
/пълно наименование/

Адрес:

…………………………………………………………………………………………………………………...……….……….

Кога е настъпило събитието: …………………….…….. г.

в …………….. ч.

Място на събитието / адрес: …………………………………………………………………..……………….....………….………………………...
Настъпило събитие: ………………………………………………………………………………………………………..…………………………….
Причина за щетата: …………………………………………………………...………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Виновни лица /име, адрес/: ……………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
Свидетели /име, адрес/: …………………………………………………………………………...……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
Кой компетентен орган е уведомен? - …………………..……………………………………………………...….…………………………………
Кой компетентен орган е посетил обекта? - ……………………………………………………………………….………………………………...
При кражба чрез взлом, въоръжен грабеж, превоз на пари, злонамерени действия, моля отговорете и на следните въпроси:
Щетата е открита:



на ……………….………….г. в …………………..ч.



от ……………………...……………………………………………………….………………………………………

Как е охраняван обекта по време на събитието? - ….…………………………………………………..…………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………..
Задействала ли е алармената система, ако не – причина? - ………………………...………………………………...………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………...
Колко лица са охранявали обекта и как са реагирали? - …………………………………………………………………..……………….…….
………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………..
Други лица, находящи се в обекта по време на събитието:…………………………………………….…………………………….……….….
………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………..
Кога, как и от кого е информирана полицията? - ……………………………………………………...……………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………..
_________________________________________________________________________
ПОПЪЛВА СЕ ОТСЛУЖИТЕЛ НА ЗАД “ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ” АД И СЕ ВРЪЧВА НА ЗАСТРАХОВАНИЯ
Уведомлението за щета е подадено на ……………………....……..г. По него е заведена щета № …………..………..…….………../……………….г.
1. Да осигури достъп на ЗАД “ОЗК - Застраховане” АД до увредените имущества.
Застрахованият се задължава:
2. Да предостави поисканите документи и информация.
3. Да предприеме всички необходими мерки за ограничаване размера на вредите.
4. По възможност да не променя състоянието на увреденото имущество до огледа.
5. Да не допуска външни лица в обекта, освен компетентните органи.

Служител на ЗАД “ОЗК-Застраховане” АД: ………………………..
/подпис, печат/

Информация по щетата на тел. ………………….……………………..…………………..

ОПИС НА ОТКРАДНАТИТЕ / УВРЕДЕНИ ДВИЖИМИ ИМУЩЕСТВА
Собствено /
чуждо

Наименование, идентификация

Откраднато /
увредено

Застрахователна
сума

ОБЩО:
УВРЕДЕНИ НЕДВИЖИМИ ИМУЩЕСТВА
Приблизителен
размер

Описание на вредите

ОБЩО:
Имате ли покритие за обявеното застрахователно събитие по други валидни към неговата дата застраховки?

 да



не

Ако “да”, дайте подробности /застраховател, № полица, застрахователна сума/: …………………………..……………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Декларирам, че от виновните за щетите лица



съм



не съм

получил обезщетение в размер на..………..…….……….

Дължимото обезщетение преведете по банкова сметка: IBAN:…………………………………………………, BIC:. ……………………….,
Банка: ……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………..
Дата: …………..………………….г.

Подпис: ………………..………………….

