
ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС” АД 
Седалище и адрес на управление, гр. София 1303, бул. "Тодор Александров" № 81-83, адрес за кореспонденция: гр. София 1303, ул. „Осогово” № 38-40, 

Tел.: +359 2 904 77 00, факс+359 2 904 77 11, ЕИК 203066057, Разрешение за извършване на застрахователна дейност 403-03/16.04.2014 г. 

УВЕДОМЛЕНИЕ-ПРЕТЕНЦИЯ 
за щета по застраховка на сухопътни, без релсови превозни средства „Каско“ 

По полица № ..........................................................., изд. на ......................... г., валидна от .........................г. до .........................г. 
От..........................................................................................................., ЕГН/ЕИК: 

с адрес: гр./с. ..........................................., ул./жк .........................................................................................................................., 

№/бл ..........., вх. ..........., ап. ..........,  тел.: ..........................................., e-mail: …………………………...………..…….……...………., 
в качеството си на              собственик  представител на собственика 

Данни за МПС: Марка …….……..…., Модел ……..…….…….,  Рег. № ………….………, дата на първа рег: ……………………..г. 
Рама / Шаси №  

Застрахователното събитие настъпи на ................................г., гр./с. ………….…...….. при следните обстоятелства: 
………………………………………..………………………………………………………………………………………..………………………

…………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
В момента на събитието МПС е управлявано от: ......................................................................................................................... 
ЕГН ................................., адрес:…………………………....................................................................., тел.: ........................................ 

Свидетелство за управление № ................................, категория ............, изд. от .........................., валидно до ......................... г. 

Свидетели при настъпване на събитието: 
1. Име: …….……………………………………………….………………………..……………………., ЕГН: …………………………………

Адрес: ……………………………………………………….……………………..……………...……, тел.: …………………………………

2. Име: …….………………………………………………………………………………………………., ЕГН: …………………………………

 Адрес: ………………………………………………………………………....…………………..……, тел.: ………………………………… 

Събитието:  е регистрирано, док./№ ….……………..………..………  не е регистрирано от компетентните органи 

Описание на щетите (увредените елементи и детайли) по МПС в резултат на събитието: 
…………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Избирам следния начин на обезщетяване: /моля, отбележете с „Х“/ 

       по експертна оценка     в Доверен сервиз        по представени фактури        в Официален сервиз 

Желая да получа обезщетението по експертна оценка по следната банкова сметка: 
IBAN: …………………………………………………………., BIC: ……………………………….., при банка ………….………….…….., 

гр. ……………………………….., Титуляр: ………………………………………………………………………………………………………. 
Прилагам следните документи: / моля отбележете с „Х“/ 

Застрахователна полица и сметки  Протокол за оглед Други ……………………… 
Свидетелство за регистрация на МПС Протокол за ПТП Други ……………………… 
Знак за ГТП ДКП Други ……………………… 
Свидетелство за управление на МПС Служебна бележка Други ……………………… 

ДЕКЛАРИРАМ, че за горепосочените увреждания  ............................................…………обезщетение  от други лица и/или 

застрахователна компания.                                        не съм получавал / получавал съм 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния Кодекс, за деклариране на неверни обстоятелства. 

Град: .......................................  За застрахования: .................................................. 

Дата: ....................................... 


