Основни документи, които следва да представи
застрахования, при заявено събитие на основание сключена
застрахователна полица.
/Позициите с необходимите според събитието основни документи се маркират от страна на представителя на ЗАД
„Булстрад Виена Иншурънс Груп”, при огледа на застрахования обект. Екземпляр от тази форма се предоставя на
клиента/

І. Документи, свързани с доказване на основанието за претенция – възникнало застрахователно
събитие по смисъла на полицата.
Събития, които се удостоверяват, чрез представяне на документ от компетентен орган:
❑ “Пожар” – служебна бележка от противопожарна охрана (регионален РС “ПБЗН”),
служебна бележка от полиция (при установен или съмнения за наличие на умисъл).
❑ „Злоумишлен палеж, злоумишлено взривяване” - служебна бележка от полицията,
/ прокуроско постановление /.
❑ “Злоумишлени действия на трети лица /вандализъм/” - служебна бележка от
полицията / прокуроско постановление /.
❑ “Кражба чрез взлом и грабеж” – служебна бележка от полицията, /прокуроско
постановление /.
❑ “Удар от ППС” – протокол за ПТП от КАТ.
❑ * “Буря”, “Ураган” – официална справка от районна хидрометеорологична служба с
информация за скорост на вятъра (м/с).
❑ * “Проливен дъжд” – официална справка от Районна хидрометеорологична служба с
информация относно паднал за определено време минимум валеж на 1 кв/м.
❑ „Наводнение” – удостоверение от Гражданска защита, справка от Районна
хидрометеорологична служба с информация относно паднал за определено време
минимум валеж на 1 кв/м
❑ * “Удар от мълния” – официална справка от районна хидрометеорологична служба
относно наличието на гръмотевична буря в съответния район.
❑ * “Земетресение” – официална справка от “Сеизмологичен Институт на БАН”.
❑ “Пренапрежение, индукция на ток в преносната мрежа” – служебна бележка от
“Електроразпределение”.

* Справката може да бъде изискана и от застрахователя. Във всички останали случай документите се изискват от застрахования.

ІІ. Документи, свързани с доказването на размера на претенцията – при наличие на възникнало
застрахователно събитие по смисъла на полицата.
❑ Заверена официална счетоводна справка (разпечатка) за отчетна и балансова стойност на
засегнатия от събитието дълготраен актив, предмет на щетата и обект на претенция.
❑ При загуби на стоково – материални ценности (материали, продукция, стоки и стокови
запаси) – заверена справка за наличностите преди и/или след събитието, писмени отчети,
заверени инветаризационни описи, заверени документи от извършена ревизия и др.
❑ Разходно – оправдателни документи (фактури, количествено - стойностни сметки,
калкулации, искания за материали от склад и др.) за получени услуги, доставени
материали и труд по възстановяването или подмяната.
❑ Писмена декларация до ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп” от ползващата се с правата
по полицата страна, уточняваща получателя на застрахователното обезщетение, в случай,
че правата по полицата са прехвърлени в полза на трета ползваща се страна.
Застрахованият е длъжен да предоставя всички доказателства и сведения, конкретно
посочени в разделите по полицата, както и такива, които допълнително бъдат поискани от
ЗАД “Булстрад Виена Иншурънс Груп”.
Дата ................................
За ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп”:
/ ........................ /

За застрахования:
/ ....................... /

