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I. Доказателства, на които се основава претенцията:
 валидна застрахователна полица ведно с Общи условия в оригинал
 всички издадени добавъци и други документи представляващи неразделна част от застрахователния договор
 свидетелство за регистрация на МПС
 документ за самоличност.
II. Доказателства относно настъпване на застрахователното събитие:
Когато застрахователното събитие е ПТП:
 протокол за ПТП издаден от компетентните държавни органи във всички случаи по чл. 125 от ЗДВП и чл. 201 и чл. 209 от Правилника за прилагане
на Закона за движение по пътищата
 двустранен констативен протокол за регистриране на ПТП в случаите по чл. 123, ал. 1, т.3, б. “б” от ЗДВП и чл. 202 от ППЗДВП
 писмено обяснение от застрахования относно времето, мястото и всички обстоятелства, свързани с настъпването на ПТП
 при настъпване на събитието извън територията на Република България – протокол за ПТП с превод на български език, издаден от компетентните органи на територията, на която е настъпило събитието
 свидетелство за управление за съответната категория МПС на лицето, управлявало МПС в момента на събитието
 писмено удостоверение за резултатите от взетата от водача кръвна проба за алкохол, ако в протокола за ПТП е отбелязано, че такава е взета.
Когато застрахователното събитие е за щети по МПС открито след кражба:
 постановление от прокуратурата за спиране или прекратяване на наказателното производство, образувано по повод противозаконното отнемане на застрахованото МПС или обвинително постановление от прокуратурата.
Когато застрахователното събитие е за щети по МПС в паркирано състояние:
 писмено обяснение от застрахования относно времето, мястото и всички обстоятелства, свързани с удара, докато МПС е било в паркирано
състояние
 свидетелсто за управление за съответната категория МПС.
Когато застрахователното събитие е за щети по МПС от злоумишлени действия, пожар или експлозия, или природни бедствия:
 служебна бележка, експертиза или друг документ от регионалната служба за противопожарна охрана
 удостоверение от районната хидрoметеорологична служба
 удостоверение от Гражданска защита
 удостоверение от кмета на населеното място, ако събитието не е било отразено чрез средтвата за масово осведомяване и не може да се
докаже по анкетен път.
III. Доказателства доказващи правата върху увреденото застраховано имущество:

 документ за собственост върху МПС – договор за покупко продажба, митническа декларация, фактура за новозакупено МПС и др.
 договор за наем, лизинг или друг договор, с който са му учредени права и вменени задължения по отношение на уреденото застраховано имущество
 копие от пълномощно за водача, даващо му правото да управлява МПС – за МПС собственост на юридичеки лица, както и за МПС собственост на
физически лица, когато упълномощаването е в писмена форма

 копия от актуална съдебна регистрация и от удостоверения за регистрация по ЕИК, в случай, че има промяна на обстоятелствата през срока на
действие на застраховката.
IV. Доказателства относно размера на щетата:
 фактури, калкулации и спецификации към тях, както и доказателства за извършено плащане.
V. Доказателства във връзка с плащането:
 писмено уведомление за банкова сметка подписано от представляващия дружеството / титуляра
 пълномощно – нотариално заверено копие
 при учреден залог в банка – писмен документ от банката, даваща право на застрахования да получи обезщетението
 при договор за лизинг – писмен документ от лизингодателя, даващ право на лизингополучателя да получи обезщетението.
VI. Други доказателства:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Горепосочените доказателства следва да представите в офиса на Дружеството, в който сте заявили щетата или да ги изпратите по пощата до
“Дженерали Застраховане” АД – Централно управление на адрес: 1504 София, бул. “Княз Ал. Дондуков” № 68, като изрично посочите номера на щетата.
Застрахователят има право да изисква, а застрахованият се задължава да представи и други документи, когато това е необходимо за установяване на
всички обстоятелства за настъпването на застрахователното събитие и определяне размера на вредата.
За Застрахователя: _____________________________________________
Дата:

2 0

За Застрахования: _____________________________________________

г.

Дружеството е част от Група Дженерали, вписана под № 26 в Регистъра на застрахователните групи към Института за надзор на застрахователните компании (IVASS) в Италия

ОРИГИНАЛ ЗА ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ

С настоящото писмо “Дженерали Застраховане” АД Ви уведомява в качеството Ви на:
 застраховано лице
 пълномощник на застрахованото лице,
съгласно разпоредбите на Общите условия на застраховката и Вътрешните правила на “Дженерали Застраховане” АД за дейността по уреждане на
претенции по застрахователни договори, за необходимите документи, които следва да бъдат представени за доказване основанието и размера на
претендираните вреди.
Всяка позиция отбелязана със знака “Х” се отнася до Вас.

