Гр. София 1407, бул. “Черни връх” № 51Д, тел. + 359 2 805 53 02, факс + 359 2 805 5380, ЕИК 175010739,
Разрешение за извършване на застрахователна дейност – Решение № 758 - ЖЗ от 09.12.2005 г. на КФН

УВЕДОМЛЕНИЕ - ПРЕТЕНЦИЯ
за получаване на застрахователно обезщетение
по полица № …………………./…………………. г.
Застраховано лице: .......................................................................................................................................
/трите имена по лична карта/
ЕГН ........................................

Здравна карта № ................................................

Адрес за кореспонденция: ..........................................................................................................................
Телефон за връзка:

Мобилен:

Е-mail:

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

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

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

IBAN: …………………………………….……………

BIC: …………………....

Размер на претенцията: ..................................лв.
в качеството си на:

застрахован

упълномощено лице на застрахования

Предявявам претенция за застрахователно обезщетение съгласно условията по полицата /общи и
специални/:
Застрахователно събитие
Прегледи
Изследвания
Болнично лечение
Дентална медицина
Разходи за медикаментозно лечение
Разходи за медицински консумативи
Други
Опис на представените документи
Оригинален /или копие/ медицински документ ................бр.
Оригинална /или копие/ рецепта ............бр.
Оригинална /или копие/ епикриза …….бр.,
Копие на ЛАК (картон),
Оригинална фактура …….бр.
Фискален бон …..бр.
Други ...................................
Подпис на подателя: ………………………………………….
Подпис на получателя: ……………………......……

Декларирам, че информацията, дадена от мен по-горе, е вярна и пълна и давам съгласието си
„Животозастрахователен институт”АД да я използва във връзка с процедурите и администрирането на
претенцията за застрахователно обезщетение. Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл.
313 от Наказателния кодекс на Република България.

Екземпляр за Застрахователя

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
Долуподписаният

ЕГН

в качеството си на представляващ
попълва се от застраховащ юридическо лице/организация

ЕИК

с адрес
Декларирам, че съм информиран/а, че “Животозастрахователен институт” АД (“ЖЗИ” АД) обработва
предоставените лични данни (имена, ЕГН, телефон, адрес и др.) за целите на застраховката и последващите
производства, както и за изпълнение на нормативно установени права и задължения.
Декларирам, че предоставям своите лични данни / данните на трети лица въз основа на валидно правно
основание и че съм информирал същите за разкриването на данните им пред “ЖЗИ” АД.
Известно ми е, че “ЖЗИ” АД обработва и съхранява личните данни в съответствие с Политиката за защита
на личните данни на Дружеството. Пълният текст на Политиката е достъпен на официалната страница на „ЖЗИ”
АД – www.jzibg.com и www.zoibg.com .

ЗАСТРАХОВАЩ/ЗАСТРАХОВАН:
______________________
Екземпляр за посредника

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
Долуподписаният

ЕГН

в качеството си на представляващ
попълва се от застраховащ юридическо лице/организация

ЕИК

с адрес
Декларирам, че съм информиран/а, че “Животозастрахователен институт” АД (“ЖЗИ” АД) обработва
предоставените лични данни (имена, ЕГН, телефон, адрес и др.) за целите на застраховката и последващите
производства, както и за изпълнение на нормативно установени права и задължения.
Декларирам, че предоставям своите лични данни / данните на трети лица въз основа на валидно правно
основание и че съм информирал същите за разкриването на данните им пред “ЖЗИ” АД.
Известно ми е, че “ЖЗИ” АД обработва и съхранява личните данни в съответствие с Политиката за защита
на личните данни на Дружеството. Пълният текст на Политиката е достъпен на официалната страница на „ЖЗИ”
АД – www.jzibg.com и www.zoibg.com .

ЗАСТРАХОВАЩ/ЗАСТРАХОВАН:
_____________________
Екземпляр за Застраховащия/Застрахования

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
Долуподписаният

ЕГН

в качеството си на представляващ
попълва се от застраховащ юридическо лице/организация

ЕИК

с адрес
Декларирам, че съм информиран/а, че “Животозастрахователен институт” АД (“ЖЗИ” АД) обработва
предоставените лични данни (имена, ЕГН, телефон, адрес и др.) за целите на застраховката и последващите
производства, както и за изпълнение на нормативно установени права и задължения.
Декларирам, че предоставям своите лични данни / данните на трети лица въз основа на валидно правно
основание и че съм информирал същите за разкриването на данните им пред “ЖЗИ” АД.
Известно ми е, че “ЖЗИ” АД обработва и съхранява личните данни в съответствие с Политиката за защита
на личните данни на Дружеството. Пълният текст на Политиката е достъпен на официалната страница на „ЖЗИ”
АД – www.jzibg.com и www.zoibg.com .
ЗАСТРАХОВАЩ/ЗАСТРАХОВАН:

__________________________________________________________________________

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА СЪГЛАСИЕ ОТ
РОДИТЕЛ / НАСТОЙНИК / ПОПЕЧИТЕЛ
Аз, долуподписан/ият/ата
………………………………………………………………………………………………
(три имена на родител/настойник/попечител, ЕГН),

в качеството си на родител/настойник/попечител на
………………………………………………………………………………………………
(три имена на детето, ЕГН)

застрахован по полица № ………………………………...

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ СЪМ СЪГЛАСЕН/НА ОТ НЕГОВО ИМЕ,
„Животозастрахователен институт“ АД, вписано в Търговският регистър при Агенция по
вписванията с ЕИК 175010739, със седалище и адрес на управление: гр. София 1407, район
Лозенец, бул. „Черни връх“ № 51Д, да обработва лични данни, отнасящи се до
здравословното
състояние
на
............................................................................................
……………………………………………..............………………………… за целите на сключването на
застраховка и/или във връзка с предявяване на обезщетение по сключена такава.
Декларирам, че съм съгласен/а „Животозастрахователен институт“ АД да предоставя същите
на съответните презастрахователи, съзастрахователи, застрахователни брокери и агенти,
асистиращи компании, външни вещи лица и експерти, участващи в обслужването и
изпълнението на права и задължения по застрахователното правоотношение, и/или свързаните
с него презастрахователни или съзастрахователни договори.

Дата: …………………

Декларатор: ……………………………….
/подпис/

