Заявление за изплащане на застрахователна сума или част от нея
в случай на застрахователно събитие по застраховка „Злополука“,
застраховка „Критични болести“, Дългосрочна здравна застраховка,
Комплексна здравна застраховка, Рискова детска застраховка,
Срочна застраховка „Живот“, застраховка „Живот“ (Експрес),
Групова рискова застраховка „Живот“
Заявител:
Име, презиме, фамилия (за физ. лица):
Наименование (за юр. лица и ЕТ):

АКТУАЛИЗАЦИЯ: 09.2020

ЕГН:
ЕИК:

Пощенски адрес за кореспонденция (гр./с., ул. №, бл., вх., ет., ап.):
Ел. адрес (e-mail):

Тел. номер:

Предпочитан адрес за кореспонденция:

Пощенски

Гражданство:

Електронен

При избор на електронен адрес като предпочитан адрес за кореспонденция е важно да знаете, че съобщения или
запитвания във връзка със застрахователната Ви претенция ще получавате от електронен адрес: lifeclaims@bulstradlife.bg.
Място на раждане - град, държава (за физ. лица) / Държава по регистрация и място на извършване на
стопанската дейност (за юр. лица и ЕТ):
Лична карта на заявителя
Изд. на:
№:
От:
В качеството си на:
Застрахован

Ползващо лице

Законен наследник

Законен представител/Пълномощник

имащ право на застрахователна сума или част от нея по застрахователна полица №:

Валута на полицата:

BGN

EUR

USD

Обстоятелства и причини за настъпване на злополуката/ заболяването, довели до застрахователното събитие:
Дата на събитието:

г.

Място:

Кога и как е възникнала злополуката / кога, къде и от кого е било диагностицирано заболяването за първи път:
Диагноза в резултат на настъпилата злополука/заболяване:
Описание на получените увреждания/усложнения:
Кога и какво лечение е проведено:
Придружаващи заболявания или телесни увреждания:
В случай че е установена трайна неработоспособност, моля да посочите:
_____ % на неработоспособността, дата на инвалидизиране _____________и номер на ЕР на ТЕЛК/НЕЛК _______________.
Медицински разноски по случая, удостоверени с разходни документи в оригинал:

ДА в рамер на ______ BGN/ЕUR/USD

НЕ
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Прилагам следните документи (отбележете с X):
Застрахователна полица - оригинал/копие
Лична карта на ползващото се физ. лице
или законния представител/пълномощник
и действителния собственик на
ползващото се юр. лице - копие
Актуално състояние на ползващото се
юр. лице - копие
Удостоверение за лична банкова сметка в
BGN

EUR

Болнични листове ___ бр.
Епикризи ___ бр.
Амбулаторни листове ___ бр.
Рецепти за медикаменти ___ бр.
Фактури с касови бонове ___ бр.
Служебна бележка от работодател
Декларация за трудова злополука
Разпореждане на НОИ
Протокол за разследване на
трудова злополука

USD - оригинал

Протокол за настъпило ПТП
ЕР на ТЕЛК/НЕЛК - нотариално заверено копие
Личен амбулаторен картон (ЛАК) оригинал/ копие
Съобщение за смърт
Препис-извлечение от Акт за смърт
Удостоверение за наследници
___________________________________
___________________________________
___________________________________

Уведомен съм, че като правоимащо лице по застраховката трябва да предоставя личната си банкова сметка и в случай че
предоставената от мен банкова сметка е с титуляр друго лице, е необходимо изрично и писмено да декларирам това обстоятелство,
както и че съм запознат с правото си да получа плащането лично, по банков път.

Желая:
цялата сума да ми бъде изплатена по банкова сметка IBAN:
сумата в размер на __________ да бъде използвана:
по заявление с №__________ от дата __________;
по заявление за внасяне на извънредна премия по застраховка „Живот", свързана с инвестиционен фонд,
от дата __________;
друго ______________________________________________________________________________________________,
а остатъкът (ако има такъв) да ми бъде изплатен по посочената от мен по-горе банкова сметка.
Давам съгласие личният ми лекар, болничното заведение и/или работодателят ми да представят пълна информация
относно здравословното ми състояние.
Към молбата се присъединяват и следните други ползващи се лица:
______________________________________________________________________________Подпис: ___________________
______________________________________________________________________________Подпис: ___________________
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.
Запознат съм с Уведомлението за поверителност за обработването на личните ми данни.
Място:

Дата:
(подпис на заявителя)

Потвърждавам самоличността на заявителя на база на предоставената ми лична карта с №:

Служител/Посредник:
(име, фамилия)

(подпис)
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Декларация

по чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП
Долуподписаният/ата: _____________________________________________________________________________
(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ/официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за установяване на
самоличността:___________________________________________________________________________________,
Постоянен адрес: _________________________________________________________________________________,
Гражданство/а: ___________________________________________________________________________________,
Документ за самоличност: _________________________________________________________________________,
ДЕКЛАРИРАМ:
Попадам в следната категория по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП (посочва се конкретната категория):
държавни глави, ръководители на правителства, министри и заместник-министри или помощникминистри;
членове на парламенти или на други законодателни органи;
членове на конституционни съдилища, на върховни съдилища или на други висши органи на
съдебната власт, чиито решения не подлежат на последващо обжалване освен при изключителни
обстоятелства;
членове на сметна палата;
членове на управителни органи на централни банки;
посланици и управляващи дипломатически мисии;
висши офицери от въоръжените сили;
членове на административни, управителни или надзорни органи на държавни предприятия и
търговски дружества с едноличен собственик - държавата;
кметове и заместник-кметове на общини, кметове и заместник-кметове на райони и председатели на
общински съвети;
членове на управителните органи на политически партии;
ръководители и заместник-ръководители на международни организации, членове на управителни или
надзорни органи в международни организации или лица, изпълняващи еквивалентна функция в такива
организации.
Не попадам в категориите по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП.
През последните 12 месеца съм попадал в следната категория по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП:
(посочва се конкретната категория): ________________________________________________________________
През последните 12 месеца не съм попадал в категориите по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП.
Попадам в следната категория по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП (посочва се конкретната категория):
съпрузите или лицата, които живеят във фактическо съжителство на съпружески начала;
низходящите от първа степен и техните съпрузи или лицата, с които низходящите от първа степен
живеят във фактическо съжителство на съпружески начала;
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възходящите от първа степен и техните съпрузи или лицата, с които възходящите от първа степен
живеят във фактическо съжителство на съпружески начала;
роднините по съребрена линия от втора степен и техните съпрузи или лицата, с които роднините по
съребрена линия от втора степен живеят във фактическо съжителство на съпружески начала;
физическо лице, което е действителен собственик съвместно с лице по ал. 2 на юридическо лице или
друго правно образувание или се намира в други близки търговски, професионални или други делови
взаимоотношения с лице по ал. 2;
физическо лице, което е едноличен собственик или действителен собственик на юридическо лице или
друго правно образувание, за което се знае, че е било създадено в полза на лице по ал. 2.
Не попадам в категориите по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП.
През последните 12 месеца съм попадал в следната категория по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП:
(посочва се конкретната категория): _________________________________________________________________
През последните 12 месеца не съм попадал в категориите по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП.
Предоставям следната допълнителна информация във връзка с принадлежността ми към горепосочената
категория/и: _____________________________________________________________________________________
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни
обстоятелства.

Дата: _____________________

_____________________
(подпис на декларатора)

Съгласно чл. 36, ал. 3 от ЗМИП категориите включват съответно и доколкото е приложимо, длъжности в
институциите и органите на Европейския съюз и в международни организации.
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