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Уведомление за причинена вреда на трети лица 

по застраховка “Обща гражданска отговорност на ЮЛ/ЕТ” 

 

От:……………………………………………………………………………………………………………………... 

/наименование на фирмата/ 

Представлявано от: ……………………………………………………………………………………................................. 

В качеството му на ...…………………………………………………………………………………………………………... 

Адрес за кореспонденция: ……………………………………………………………………………………....................... 

тел: .............................................. e-mail: .................................................................................................................... 

Полица :.................................................................от:............................г. 

Дата на събитие: ...................................................................час на събитие: ........................................................... 

Вид на събития: ............................................................................................................................................................ 

Адрес на събитието: .................................................................................................................................................... 

Уведомени компетентни органи: ................................................................................................................................. 

Кратко описание на събитието / увредено имущество: 

.............................................................................................. 

....................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 

 

Приблизителен размер на щетите: ............................................................................................................................. 

 

Декларирам, че за същия интерес при сходни покрития: 

 

  нямам валидна застрахователна полица при друг застраховател; 

  да имам валидна застраховка при: ...................................................................................................................... 

застрахователна полица №......................................................................................................................................... 

 

Информация за обработване на лични данни:                                                                                                                                                          
Във връзка с действията по сключване, изпълнение и прекратяване на застрахователния договор “ЗД ЕИГ Ре” ЕАД може да 

обработва и съхранява лични данни на физически лица в качеството си на администратор на лични данни по смисъла и в 

съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета(ОРЗД) и Закона за защита на 

личните данни. 

В изпълнение на принципа за законосъобразност, добросъвестност и прозрачност при обработване на лични данни 

администраторът оповестява информацията по член 13 и 14 от ОРЗД в Декларация за поверителност и Правила за предоставяне 

на информация за упражняване на правата на субектите на лични данни(документи за поверителност). 

Достъп до актуалното съдържание на документите за поверителност е осигурен на официалния уебсайт на дружеството – 

www.eig-re.com, в секцията “Защита на личните данни”, както и посредством подаване на искане до администратора или до 

Длъжностното лице по защита на данните на електронен адрес: dpo@www.eig-re.com, или по друг начин, когато такъв е предвиден 

в приложимата правна уредба. 

 

Място на уведомлението:………………..................   Дата:…………………………….................. 

 

 

Застрахован или негов представител: 

 

………............................................................................                           ……………………………………................. 
 

/име и фамилия/                            /подпис/ 
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