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Съобщение за настъпване на щета 
Грацер Векселзайтиге Ферзихерунг АГ (клон България, София) 

 
Щета по  полица №: ………………………………. 
Щетата е от раздел: 
 
Застраховащ:                                                                          Тел.: 
 
Лице, претърпяло щета                                                     Тел.: 
 
Адрес, на който е настъпила щетата: 
 
Дата на настъпване на щетата:                                            Час: 
 
Засегнато от щетата имущество: 
 
 
Незастраховано имущество: 
Увредено чуждо имущество: 
 
Причини за настъпване на щета (описание на събитието, причинило щетата, 
предприети мерки за опазване на имуществото): 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
Вина:   � собствена          � чужда (име, адрес и телефонен номер) 
 
Прилагам следните доказателствени документи: 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
 
Декларирам, че съм уведомил компетентните органи и прилагам копие от 
съответния протокол: 
 
Предвидим размер на щетата в лева: ………………… 
 
Необходим оглед на щетата:    � Да                     � Не 
 
Плащането по щетата да се извърши (банкови данни): 
 
Титуляр на банковата сметка (име и фамилия):…………………………………………. 
 
Сметка IBAN:|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            BIC:|   |   |   |   |   |   |   |   | 
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Моля, отговорете вярно и точно на въпросите и ни върнете попълнения 
формуляр. При съзнателно попълнена погрешна информация, дори когато 
застрахователят не губи от това, застраховащият губи правото си на 
застрахователна защита. Имуществото, засегнато от щетата до извършването на 
оглед от упълномощено от Грацер Векселзайтиге Ферзихерунг АГ (клон България, 
София) техническо/ вещо лице, трябва да се съхрани така, че да не търпи 
последващи щети и да бъде възможно установяването на причината, и размера 
на щетата! 
 
Упълномощавам Грацер Векселзайтиге Ферзихерунг АГ (клон България, София) 
да проведе оглед на щетата, да изиска необходимата му информация от различни 
лица, полицията, жандармерията, пожарната, съда и от други обществени служби, 
да получава достъп до досиетата, свързани с щетата, както и да получава 
преписи и извлечения. 
 
 
Име и номер на агента: ................................................................................................... 
 
 
Подпис на агента: .....................................                      
 
 
Подпис на застрахованото лице: .....................................   
 
 
Дата на попълване: .....................................  
 


