Уведомление за настъпило застрахователно събитие “Защита на Дома"

Уважаема госпожо/господине,
Моля, попълнете ясно информацията по-долу и заедно с документите, описани в настоящото Уведомление за настъпило застрахователно събитие,
ги изпратете във формат .pdf/.jpg - сканирани с добра резолюция или снимани на фокус, с добро качество на cardifbulgaria@cardif.com или на
хартиен носител по пощата с обратна разписка на нашия адрес – гр. София, ПК 1000, ул. Христо Белчев 29, за “ Кардиф Общо застраховане, Клон
България” КЧТ

Данни на Застраховащ (лицето, сключило застраховката):
Трите имена:..................................................................................................................................................................................................................................................
Данни на Застрахован (Собственик): попълва се в случай, че има разлика с Застраховащия

ЕГН:........................................................................................

Трите имена:.................................................................................................................................................................................................................................................
Дата на подписване на застрахователния договор ………………………………………..

Дата на настъпване на събитието:……………………………

ЕГН.......................................................................................

Настъпилото събитие е свързано с:

Номер на полица:………………………………………………

Дoмашно имущество;
Стъкла;
Разходи за заместващо настаняване
Кражба/Грабеж

С настоящото уведомление декларирам, че дадените от мен отговори са верни и напълно отговарят на истината. Запознат съм с условието, че Застрахователят може да откаже
иска и да прекрати застрахователното покритие, ако представя невярна информация. За нуждите по администрирането на настоящото Уведомление и уреждането на претенцията
за отхвърляне или извършване на застрахователно плащане на ползващото се лице, следва да се приложат следните документи:

Необходими задължителни документи:
Kопие от документ за собственост на Жилището и/или документ за придобиване на застрахованите вещи;
Копие на лична карта, заверена с дата, подпис от притежател и текст „Вярно с оригинала“ Застрахования;
Декларация за наличието/ отсъствието на други застраховки на закупената стока – свободен текст;
Подробно описание във връзка с настъпилото събитие – как, кога, къде, при какви обстоятелства, имало ли е свидетели –
свободен текст;
Удостоверение за лична банкова сметка на Застрахован (Собственик);
В случай, че изплащането ще бъде извършвано на различно от Застрахования лице ( напр. на Застраховащия), следва да бъде
представено:
Копие на лична карта, заверена с дата, подпис от притежател и текст „Вярно с оригинала“ Застрахования;
Удостоверение за лична банкова сметка, издадено от съответната Банката на лицето (напр. на Застраховащия);
Нотариално заверено пълномощно, удостоверяващо прехвърлянето на правото на обезщетението от Застрахования на
съответното лице.
Допълнителни документи, според вида събитие:

Домашно имущество
В случай, че застрахователното събитие е свързано с Домашно
имущество в резултат на природни бедствия и теч от валежи,
следва да бъде представено допълнително

Служебна бележка от „Гражданска защита“ с вписани в нея
причини за настъпване на събитието и/или служебна
бележка от метеорологична служба или териториално
поделение на Институт по метеорология и хидрология към
БАН;
Снимки на увреденото имущество;

При повредена бяла, черна и сива техника в резултат на
природни бедствия (освен изброените по горе):

Документ за покупка (касов бон, фактура, извлечение от
банка или протокол за придобиване на вещта);
Копие на гаранционна карта, протокол от оторизиран/
доверен сервиз, посочен от Застрахователя, с
приложена техническа обосновка на повредата и оферта
за привеждане на вещта в техническа изправност;

В случай, че застрахователното събитие е свързано с Домашно
имущество в резултат на изтичане на течности, следва да бъде
представено допълнително:

Служебна бележка от регионалната служба обслужваща
протеклата инсталация или система с опис на увредените
части, тяхната пазарна стойност и причина за настъпилата
повреда;

Снимки на увреденото имущество; при увредена бяла,
черна и сива техника: документ за покупка (касов бон,
фактура, извлечение от банка или протокол за
придобиване на вещта),
Копие на гаранционна карта, протокол от оторизиран/
доверен сервиз, посочен от Застрахователя, с приложена
техническа обосновка на повредата и оферта за
привеждане на вещта в техническа изправност.

В случай, че застрахователното събитие е свързано с Домашно
имущество в резултат на вандализъм, следва да бъде
представено допълнително:

В случай, че застрахователното събитие е свързано с Домашно
имущество в резултат на токов удар, следва да бъде представено
допълнително:

При повредена бяла, черна и сива техника в резултат на
токов удар (освен изброените по горе):

В случай, че застрахователното събитие е свързано с Домашно
имущество в резултат на авария на уреди и инсталации, следва
да бъде представено допълнително:

При повредена бяла, черна и сива техника в резултат на
авария на уреди и инсталации (освен изброените по горе):

В случай, че застрахователното събитие е свързано с Домашно
имущество в резултат на кражба чрез взлом, следва да бъде
представено допълнително:
При отнета бяла, черна и сива техника в резултат на кражба
чрез взлом (освен посоченото по горе):

Стъкла
В случай, че застрахователното събитие е свързано с повреда на
стъкла, следва да бъде представено освен задължителните
документи, посочени по горе, допълнително:

Служебна бележка от органите на МВР с опис на
повреденото имущество;
Снимки на увреденото имущество; при увредени
инсталации и съоръжения:
Служебна бележка от регионалната служба, която ги
поддържа (ТЕЦ, ВиК, ГАЗ и др.) с опис на увредените
части, тяхната пазарна стойност и причина за настъпилата
повреда.
Констативен протокол от съответното ЕРП
(електроснабдяване) за нанесени вреди вследствие на
промяна в стандартните параметри на
електрозахранващата мрежа;
Снимки на увреденото имущество;
Документ за покупка (касов бон, фактура, извлечение от
банка или протокол за придобиване на вещта),
Копие на гаранционна карта, протокол от
оторизиран/доверен сервиз, посочен от Застрахователя, с
приложена техническа обосновка на повредата и оферта за
привеждане на вещта в техническа изправност;
Констативен протокол от съответното регионална служба за
поддръжка (ЕРП, ВиК, ГАЗ, Топлофикация и др.) на
увредения уред/инсталация с опис на увредените части,
тяхната пазарна стойност и причина за настъпилата
повреда;
Снимки на увреденото имущество;
Документ за покупка (касов бон, фактура, извлечение от
банка или протокол за придобиване на вещта),
Копие на гаранционна карта, протокол от
оторизиран/доверен сервиз, посочен от Застрахователя, с
приложена техническа обосновка на повредата и оферта за
привеждане на вещта в техническа изправност;
Служебна бележка от органите на МВР с опис на
отнетото имущество;

Документ за покупка (касов бон, фактура, извлечение от
банка или протокол за придобиване на вещта)
Копие на гаранционна карта.

Снимки на повредените стъкла + всички задължителни

Кражба и Грабеж

Покриване на разходи за заместващо
настаняване
В случай, че застрахователното събитие е свързано с разходи за
заместващо настаняване, следва да бъде представено освен
задължителните документи, посочени по горе, допълнително:

Удостоверение от компетентните органи на МВР за
надлежното деклариране на събитието кражба или грабеж
с опис на отнетите вещи;
Оригинал на фактура, издадена на името на Застрахования
и/или касов бон за покупка на отнетата вещ;
Писмено потвърждение от работодател относно
номиналната стойност и връчването на отнетите
„ваучери“ на застрахованото лице;
Копие на гаранционна карта;
Медицинско удостоверение или свидетелство, в случай на
грабеж.

Разходен документ за престоя (напр. фактура, касова
бележка, банково извлечение/платежно нареждане за
извършено плащане, заверено от съотв. банка на името на
Застрахования);
Документ за настаняване в заместващото жилище с
вписани три имена на Застрахования и членовете на
домакинството му,
Удостоверение за настоящ или постоянен адрес на
Застрахования и членовете на домакинството му на
Мястото на застраховане с начална дата не по-ранна от 30
дни от датата на настъпване на застрахователното събитие.

!!! Моля посочете документите във връзка със застрахователната претенция, които прилагате към настоящото уведомление
със знак X или Ѵ в квадратчето преди съответния документ.
С подписване на настоящия документ декларирам, че съм упълномощен от застрахования да предоставя личните му данни на
Застрахователя с цел изпълнение на застрахователния договор и евентуално изплащане на застрахователно обезщетение.
Имена на лицето, подало настоящото уведомление …………………………...............................................................................................................................
Адрес за кореспонденция на лицето, подало настоящото уведомление:…………………………………………………….......................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Електронен адрес (e-mail): …….........................................................................................................................................................................................................
Телефон за контакт: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

Желая да получавам обратна връзка от Застрахователят, включително финално решение на Застрахователят по заявената с
настоящото уведомление застрахователна претенция *:
по посочения по-горе имейл
по посочения по-горе адрес за кореспонденция

_________________________________________________________________________________________________________________
*При приемане на предявената застрахователна претенция за основателна, ще бъдете уведомен чрез смс или по друг подходящ начин за

размера на застрахователното плащане.
____________________________________________________________________________________________________________________
Застрахователят обработвт получените лични данни в съответствие с изискванията на Общия регламент (ЕС) относно защитата на данните№
2016-679 (GDPR). Информация относно обработката на лични данни от страна на Застрахователят, се съдържа в „Известието за защита на
данните", което е директно достъпно на следния интернет адрес: www.bnpparibascardif.bg/bg/pid3898/partners.html, както и може да бъде
получено в офиса на Застрахователят на хартиен носител. Това Известие съдържа цялата информация, отнасяща се до процесите по обработка
на лични данни, която Застрахователят, в ролята си на администратори на лични данни, трябва да предоставят на субектите на данните, вкл.
категориите на обработени лични данни, сроковете на тяхното съхранение, правата на субектите на данни в тази връзка, данни за контакт с
длъжностното лице по защита на данните
Дата:

Подпис:

