Уведомление за настъпило застрахователно събитие “Полагане на грижа за болен над 30 дни” в резултат
на злополука или заболяване
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 и „Кардиф Животозастраховане, Клон България“ КЧТ

Данни за застрахованото лице:
Трите имена:.......................................................................................................................................................................................................................................
Дата на подписване на застрахователния договор ………………………………………..

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

Информация за застрахователното събитие
Начало на временна нетрудоспособност.......................................
/дата, месец, година/
С настоящото уведомление декларирам, че дадената от мен информация е вярна 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 копия от следните документи:

•

Задължителни документи:

 Копие на лична карта- двустранно;
 Копия на първичен болничен лист и всички продължения, издадени от ЛКК или ТЕЛК по реда, предвиден в действащата
нормативна уредба;

 Копие на лична амбулаторна карта, с информация за нанесените болнични листа;
 Надлежно попълнено и разписано съгласие за обработване на здравни данни на болното лице;
 Копие на лична карта - двустранно;
 Удостоверение за семейно положение и членове на семейството, издадена от служба ЕСГРАОН или удостоверение за граждански брак и др.

документи, от които да е видна и доказуема роднинската/ брачната връзка между Застрахования и болното лице;

•

при напускане на работа с цел грижа за болен член от семейството:

 Копие на трудов договор /договор за управление и последното допълнително споразумение ( в случай, че има);
 Копие на заповед за прекратяване на трудовите правоотношения// договор от управителен съвет във връзка

договор за управление;
Служебна бележка от съответното “Бюро по труда”, от което да е видно от кога лицето е регистрирано като безработен;

•

с прекратяване на

при ползване на неплатен годишен отпуск:

 Служебна бележка/справка от Работодател, удостоверяваща неплатения отпуск, както и неговата продължителност
!!! Моля посочете документите във връзка със застрахователната претенция, които прилагате към настоящото уведомление
със знак Ѵ в квадратчето преди съотв. документ.
!!! Застрахователят запазва правото си да изиска допълнителни документи по собствена преценка, необходими за установяване на основанието и размера на претенцията.
Всяка информация, получена във връзка със здравния Ви статус се използва само и единствено за администрирането на процеса за обработка на застрахователна/и
претенция/и от “Кардиф Животозастраховане, Клон България” КЧТ.

Имена на лицето, подало настоящото уведомление …………………………...............................................................................................................................
Адрес за кореспонденция на лицето, подало настоящото уведомление:…………………………………………………….......................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Електронен адрес (e-mail): …….........................................................................................................................................................................................................
Телефон за контакт: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

Дата:……………………………………….
Подпис:………………………………………………………..
Претенцията
се
разглежда
само
при
попълнена
втора
страница
от
настоящото
уведомление!>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>

____________________________________________________________________________________________________________________
При приемане на предявената застрахователна претенция за основателна, ще бъдете уведомен чрез смс или по друг подходящ начин за
размера и периодичността на застрахователното плащане.
____________________________________________________________________________________________________________________
Застрахователите обработват 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 Застрахователите, 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 Застрахователите на хартиен носител.
Това Известие съдържа цялата информация, отнасяща се до процесите по обработка на лични данни, която Застрахователите, 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

Съгласие за обработване на здравните данни на болното лице по образец на Застрахователите

Трите имена на Болен член от семейството във връзка с полагане на грижа:

......................................................................................................................................................................................................................................

ЕГН на Болен член от семейството във връзка с полагане на грижа:

......................................................................................................................................................................................................................................

Давам изричното си съгласие във връзка с чл.454, ал(1) и ал.2, както и чл.107, ал. (1) и ал. (2) от КЗ за
обработване на здравните ми данни на „Кардиф Животозастраховане, клон България“ КЧТ.

Дата:……………………………………….

Желая да получа обратна връзка:

по имейл

Подпис:………………………………………………………..
Болен член от семейството във връзка с полагане на грижа:

по посочения адес за кореспонденция

