
Да / Yes:

Не / No:

1. Данни за засегнатото лице / Details of Claimant

Име и фамилия / Name and surname:

Адрес / Address:

Град, пощ.код / Town, postal code:

Формуляр за обявяване на щета / Claim notification form
( Разходи за повреда / загуба / кражба на багаж / Loss / Theft / Damage Expenses )

Номер на полица / Policy number:

Номер на щета / Claim number:

Притежавате ли друга застраховка за пътуване? / Do you have any other trip insurance?

Дата на раждане / Date of birth:

Телефонен номер / Telephone number:

Ел. поща / E-mail:

4. На кои власти е било съобщено за щетата? / To which institutions was the damage reported?

 (моля, по възможност приложете документ или удостоверение / please enclose a document or proof, if any)

3. Oписание на случилото се/ Description of the case:

На кого принадлежат повредените или изгубени предмети /To whom belong damaged or lost items?

2. Данни за щетата на пътническия багаж / Details for the damage of passenger luggage:

Вид щета на багажа (моля отбележете) / Type of baggage claim (please mark):

Кражба на багаж

Loss of luggage

Възможно ли е стойността на предметите, за които се предявяват претенции, да бъде удостоверена с фактури?

Can the value of the objects for which you require compensation be certified with invoices?

Да / Yes

Не / No

Ако "Да" - Моля, приложете ги и попълнете списъка на следващата страница                             If 

"Yes" - Please enclose them and fill out the list on the next page

Дата, час и населено място на настъпване на щетата / Date, time and location of occurrence of damage:

Повреда на багаж

Damaged luggage Theft of luggage

Загуба на багаж



IBAN: 

 

    List of lost / damaged / stolen objects (Please attach original receipts / invoices)

5. Списък на загубените/повредените/откраднатите вещи (Моля, приложете касови бележки/фактури) / 

Цена при покупка

Purchase price

Производител/марка

Manufacturer/Brand

Моля не попълвайте

Please don't fill

Вещ със щета

Claimed object

Дата на закупуване

Purchase date

Подпис / Signature:

BIC / SWIFT:

Титуляр на сметката / Account holder:

Декларирам, че данните ми са пълни и отговарят на истината. Наясно съм, че обявяването на невярна информация води 

до загуба на застрахователно покритие. / I declare that my data are complete and truthful. I am aware that the announcement 

of false information leads to loss of insurance coverage.

6. Декларация/ Declaration

Дата, място / Date, place:

7. Застрахователното обезщетение да се преведе на / The insurance compensation shall be paid to

Други съотносими документи при поискване от застрахователя/Other relevant documents upon request by the insurer

Банка / Bank:

Самолетен билет или бордна карта / Flight ticket or boarding pass;

Дата, място / Date, place: Подпис / Signature:

8. За обработка на щетата ще са необходими следните документи/Claim registration documents

Оригинално удостоверение от сътветните органи за тяхното уведомяване / Original certificate by the authorities ;

Удостоверение за застраховката (полица)/Certificate of insurance (policy);

Потвърждение на резервацията от доставчика на услугата / Booking confirmation of the service supplier;

Оригинален протокол закъсняло предаване на багаж / Original protocol for delayed delivery of baggage;

Оригинални фактури за покупки, касаещи замяна на вещите/Original invoices for replacement purchases of the items; 

Валута / Currency:


