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П. КОД   Ж.К

№      БЛ. ВХ. ЕТ. АП. 

ИМЕЙЛ 

ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА 

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ 

ЕГН

ГР./С.

УЛ.

ТЕЛЕФОН

ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА 

ОТ 

(наименование съгласно данни в Търговския регистър)

ИН по ЗДДС 

П.КОД Ж.К. 

№  БЛ. ВХ.  ЕТ. АП.

ИМЕЙЛ 

ЕИК 

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: 
ГР./С. 

УЛ. 

ТЕЛЕФОН 

ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩО ЮЛ  

ПРЕДСТАВ. ВЛАСТ/ДЛЪЖНОСТ

ЕРМ ЗАПАД EАД www.ermzapad.bg

не съм получил обезщетение;
съм получил обезщетение от: _____________________________________________________________________________________________

Декларирам, че за увреденото имущество:
нямам валидна застрахователна полица; 
да, имам валидна имуществена застраховка при  ________________________________________ 

- предоставените с това заявление лични данни се използват за целите на неговата обработка в съответствие с изискванията на приложимата
нормативна уредба за обработка на лични данни, Политиката за поверителност и вътрешно организационните документи на дружеството.

- подробна информация може да бъде получена от служителите на дружеството и на адрес www.ermzapad.bg в секция „Защита на личните
данни“.

Запознат съм, че:

ДЕКЛАРИРАМ:
Във връзка с депозираното от мен уведомление с искане за оглед и възстановяване на нанесени материални щети на 
електроуреди и техника, моя собственост, вследствие предполагаеми проблеми с електрозахранването, възникнали на дата 
________ . 20 ___ г., в ________ часа, в имот - _____________________________ (апартамент, ателие, офис, магазин и др.), 
находящ се в гр. _________________________ , адрес: ____________________________________________________________

Задължавам се да осигуря достъп на служителите на "ЕРМ Запад" EАД за извършване проверка на място и съставяне на 
констативен протокол в следващите 24 часа, а в случай че периодът съвпадне с неработен ден, ще осигуря достъп през 
първия работен ден. Декларирам, че през цялото време ще бъда на разположение, а при невъзможност - ще осигуря свой 
упълномощен представител, със задължение за оказване на пълно съдействие за извършване на обстоен преглед на 
повредените вещи и подписване на констативен протокол.

Известно ми е, че ако не осигуря достъп по посочения по-горе начин и време без доказана уважителна причина, възникнала 
внезапно, искането ми няма да бъде разгледано и уважено.

Декларирам, че в уведомлението си, изчерпателно съм изброил всички повредени електроуреди, които до момента на 
събитието са били в изправност и нямам претенции за други нанесени щети. Известно ми е, че "ЕРМ Запад" EАД няма да 
разгледа и няма да уважи допълнителни мои претенции за вреди от същото събитие, които не са отразени в уведомлението. 
Декларирам, че няма да предявявам/не съм предявил претенция за същото увредено от събитието имущество към трети 
лица, включително застрахователни компании.

Декларирам, че за претърпените от мен материални щети:



- предоставените с това заявление лични данни се използват за целите на неговата обработка в съответствие с изискванията на приложимата
нормативна уредба за обработка на лични данни, Политиката за поверителност и вътрешно организационните документи на дружеството.

- подробна информация може да бъде получена от служителите на дружеството и на адрес www.ermzapad.bg в секция „Защита на личните
данни“.

Запознат съм, че:

ЕРМ ЗАПАД EAД www.ermzapad.bg

Декларирам, че за увреденото имущество:

имам застраховка „ЕлектрозаЩИТа" при „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС" АД, сертификат № 
________________________________________ от _____________________ г. 

• Протокол от сервиз с посочената причина за настъпилата повреда на електрическите уреди, опис на увредените елементи
и оферта за ремонт и/или становище за непригодност.

• Разходен документ за ремонт на увредените електрически уреди, придружен с касов бон или платежно нареждане, при
условие, че ремонтът е икономически рентабилен.

• Разходен документ за придобиване на увредените електрически уреди и/или гаранционна карта. В случай че те не са
налични, необходима е декларация за тяхната загуба и/или унищожаване.

• Удостoверение с валиден IBAN, в случай че не са вписани данни за банкова сметка по-долу:

• Данни за банкова сметка:

Банкова сметка при банка: __________________________________________________________________________

IBAN:                                                                                                                                  BIC:

Моля, настоящата декларация, като задължително приложение към жалбата ми за претърпени материални щети, да 
послужи и като уведомление за евентуално настъпило събитие по горепосочения застрахователен сертификат.

Моля, в случай че „Електроразпределителни мрежи Запад“ EАД откаже изплащане на обезщетение по жалбата, 
настоящата декларация да се счита за претенция към Застрахователно дружество „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО 
ЕВРОИНС" АД за събитие по горепосочения сертификат, като представената с жалбата информация и приложените 
към нея документи да се считат като информация и съответно доказателства към претенцията.

Уведомен съм, че при завеждане на щета към „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС" АД трябва да 
предоставя следните документи:

нямам застраховка „ЕлектрозаЩИТа"

Декларирам, че съм запознат с информацията за обработване на лични данни:

В съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета (Общ регламент за 
защита на данните или ОРЗД) „Застрахователно дружество ЕВРОИНС” АД обработва лични данни на ползвателите на 
застрахователни услуги в качеството си на администратор на лични данни.
В изпълнение на принципа за законосъобразност, добросъвестност и прозрачност при обработване на лични данни, 
Администраторът оповестява информацията по чл. 13 и чл. 14 от ОРЗД в Уведомление за поверителност във връзка с 
предоставянето на застрахователни услуги и Правила за предоставяне на информация за упражняване на правата на 
субектите на лични данни, които са общодостъпни и са публикувани на интернет страницата на „Застрахователно 
дружество ЕВРОИНС” АД (www.euroins.bg). Тази информация може да се получи и посредством подаване на искане до 
Администратора или до длъжностното лице по защита на данните на Дружеството или на електронен адрес: 
office@euroins.bg или dpo@euroins.bg.
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