Уведомление за настъпило застрахователно събитие Кражба на мобилен телефон

Всяка информация, която е получена от застрахованото лице се използва само и единствено зa администрирането и процеса по обработка
на щети от “Кардиф Общо Застраховане, Клон България” КЧТ.
Уважаема госпожо/господине,
Моля, попълнете ясно и четливо с печатни букви информацията по-долу и заедно с документите, описани в настоящото Уведомление за
настъпило застрахователно събитие, ги изпратете с писмо с обратна разписка на нашия адрес: „Кардиф Общо Застраховане, Клон
България” КЧТ, гр. София, ПК 1000, ул. „Христо Белчев” №29А, ет. 1-3, клон на: Cardif Assurances Risques Divers SA, France 8, Rue Du
Port, 92728 Nanterre Cedex, Paris
Данни за застрахованото лице
Име:
Презиме:
Фамилия:
Глобул GSM номер:
ЕГН:
Дата на подписване на договора за мобилни услуги/заявление за активиране или деактивиранене на услуги:
/ден, месец, година/

Информация за застрахователното събитие
Дата на настъпване на застрахователното събитие (ден,месец, година): .................................
Моля, опишете накратко обстоятелствата, при които е станала кражбата на мобилния телефон:

В случай, че към момента на кражбата мобилния телефон е ползван със СИМ карта на друг абонат на Глобул, моля напишете
мобилния номер, Име и Фамилия на абоната:
Уведомени ли са компетентните органи на полицията и Глобул за извършената кражба
да
не
Дата, на която компетентните органи на полицията и Глобул са уведомени за извършената кражба: Глобул:........................................
Полицията …………………………
С настоящото уведомление декларирам, че дадените от мен отговори са верни и напълно отговарят на истината. Запознат съм с
условието, че Застрахователят може да откаже иска и да прекрати застрахователното покритие, ако представя невярна информация.
За нуждите на администрирането на настоящото Уведомление и уреждането на претенцията за извършване на застрахователно плащане
на ползващото се лице, следва да се изпратят по пощата или да се депозират на посочения по-горе адрес следните документи (или
четливи копия, заверени с печат “вярно с оригинала” от издателя им):
Копие от екземпляра на съхранявания от застрахованото лице договор за мобилни услуги, респ. заявление за активиране/деактивиране
на допълнителни услуги с Глобул, в които е включен текстът за приемане на застраховането;
Оригинал на застрахователния сертификат, като клиентът има ангажимент преди изпращането/предоставянето му на Застрахователя да
си осигури за съхранение копие на този документ;
Фактура с посочени три имена и ЕГН на застрахования и касов бон за закупения мобилен телефон от “КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ”
ЕАД или негов договорен партньор;
Копие от екземпляра на съхранявания при застрахованото лице договор за лизинг на мобилен телефон;
Гаранционна карта на мобилния телефон, издадена от“КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ” ЕАД или негов договорен партньор
Документи, доказващи че кражбата на мобилния апарат и поставената в него Глобул SIM карта са декларирани писмено в полицията и
на коя дата;
Други документи, доказващи и удостоверяващи кражбата на мобилния телефон
Име и адрес на лицето, подало настоящото Уведомление:

Домашен телефон:
Служебен телефон:

Мобилен телефон:
Електронен адрес:

“С подаването на настоящото уведомление се съгласявам да бъда уведомен от Застрахователя или трети лица чрез смс или по
друг подходящ начин при приемане на предявената от мен застрахователна претенция за основателна, за размера и
периодичността на застрахователното плащане, като давам изричното си съгласие личните ми данни и информацията,
представляваща застрахователна тайна да бъдат обработвани за тази цел, както и с цел проучване от Застрахователя или трети
лица на клиентската ми удовлетвореност, при спазване на действащите закони."

