
УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА  

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЩЕТА по застраховки на имущества 

 

Моля, при попълване на „Уведомлението за щета” да спазвате указанията, дадени под 
съответния ред и маркирани в жълто. 

*Застрахован:.................................................................................*ЕГН/ EИК............................................... 

Попълва се името на титуляря на полицата,неговия ЕГН или ЕИК .  

*Адрес за кореспонденция...................................................................................................................................  

*Телефон за връзка: .............................................................*e-mail:................................................................  

Банкова сметка: IBAN ......................................................................................................................................  

BIC ....................................................Име на Титуляра: ........................................................................................ 

Попълва се сметката на собственика на увредетото имущество или на изрично упълномощеното 
лице. 

*Застрахователна полица №: ...................................................................... в сила от ........................................ 

Полицата е сключена в полза на: ....................................................................................................................... 

Кредитна институция, ДФ Земеделие или друго изрично упоменато по договора лице. 

*Дата на настъпване на събитието: ..................................................................................................................... 

Дата на настъпване на събитието или дата на узнаване за настъпило събитие. 

*Място на настъпване на събитието: ................................................................................................................... 

Точен адрес, на който се намира увреденото имущество. 

*Описание на събитието - причини и обстоятелства за настъпването му......................................................... 

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

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

Описва се вида на събитието и евентуалната причина за него - напр. силен вятър, проливен дъжд, 
спукана водопроводна/канализационна/отоплителна тръба и т. н. 

*кои компетентни органи са уведомени:............................................................................................................... 

Напр. пожарна, РПУ, Гражданска защита, Районно електроразпределително дружество, КАТ-ПП, СОТ 

виновни лица – имена и адреси............................................................................................................................. 

*Описание на нанесените щети – характерни белези ........................................................................................ 

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

..................................................................................................................................................................................
Описват се установените повреди по сгради, помещения, машини и съоръжения, уреди и апарати 

Свидетели при настъпване на събитието – имена и адреси: ............................................................................ 

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

Записват се имената на лицата, преки свидетели на настъпване на събитието 



*Нанесени ли са щети на трети лица? ................................................................................................................. 

Отговор да/не. В случай че има нанесени щети, е необходимо да се посочи увредения обект - напр. 
измокрени стени и тавани в спалня на апартамент №..., ет. №....... , собственост на ..................... 

Прилагам следните документи: ........................................................................................................................... 
Описват се документите, които са предоставени на застрахователя заедно и едновременно с 
уведомлението.  
*Декларирам, че нямам / имам – посочва се къде, друга застраховка за увреденото имущество, и че не 
съм / съм – посочва се стойността, получил обезщетение от виновното лице (вярното се подчертава).  

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

Задължително следва да се отбележи наличието на друга валидна към датата на събитието 
полица на увреденото имущество. В случай, че отговорът е положителен се записват името на 
застрахователя, № на полицата и се посочва дали е отправена претенция към другия 
застраховател. Ако виновното за нанесените щети лице вече е удовлетворило частично или 
напълно застрахования, това задължително се отбелязва.  

*Декларирам, че лицето причинило вредата не принадлежи / принадлежи към домакинството на 
застрахования (вярното се подчертава). 

Отговорът следва да е положителен или отрицателен. 

Моля да изпратите комисия за оглед и оценка на щетите, за които да ми бъде изплатено обезщетение. 

 

*гр./с. .....................................................  *Застрахован или негов представител:: .................................. 
      (подпис/печат) 

*Дата: ..........................................................     
 ...................................................................................... 
         (име, фамилия) 

Уведомлението може да бъде попълнено и от лице представляващо / упълномощено от 
застрахования. Записва се името на лицето, попълнило формуляра. 

 


