Необходими документи при предявяване на вземане за застрахователно
обезщетение за претърпени имуществени вреди по задължителна застраховка
„Гражданска отговорност“ на автомоблистите :
1. Протокол за ПТП с материални щети, Констативен протокол за ПТП с пострадали
лица; Двустранен констативен протокол за ПТП, удостоверение от МВР за настъпило
пътнотранспортно произшествие;
2. Наказателно постановление /влязло в сила/; акт за административно нарушение на
виновния водач; заверен препис от влязла в сила присъда с приложени мотиви на съда;
решение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно
наказание; съдебно споразумение по наказателно дело; обвинителен акт; прокурорско
постановление за прекратяване на досъдебно производство; протокол за оглед на
местопроизшествието; документи относно наличието или липсата на употреба на алкохол
над допустимите по закон норми от страна на всички участници в ПТП; автотехническа
експертиза; протокол за разпит на свидетели и обвиняеми;
3. Свидетелство за регистрация на ППС част 1 и/или част 2;
4. Валиден талон за ГТП;
5. Свидетелство за управление на МПС и контролен талон;
6. Фактури в оригинал, придружени от платежен документ;
7. В случай на претендирани медицински разноски, те следва да бъдат удостоверени с
разходни документи - фактури в оригинал, придружени от платежен документ удостоверяващи извършени разходи за лечение и рехабилитация;
8. Нотариално заверено пълномощно, в случай, че претенцията се предявява от
пълномощник;
9. Удостоверение за банкова сметка на собственика или на упълномощено от
собственика лице;
10. Други документи, имащи връзка със застрахователното събитие.
11. Декларация, че кредиторът не е получил обезщетение от трето лице.

Необходими документи при предявяване на вземане за застрахователно
обезщетение за претърпени неимуществени вреди, по задължителна
застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите :
1. Протокол за ПТП с материални щети, Констативен протокол за ПТП с пострадали
лица; Двустранен констативен протокол за ПТП, удостоверение от МВР за настъпило
пътнотранспортно произшествие /оригинал или заверен препис от органите на МВР/;
2. Наказателно постановление /влязло в сила/; акт за административно нарушение на
виновния водач; заверен препис от влязла в сила присъда с приложени мотиви на съда;
решение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно
наказание; съдебно споразумение по наказателно дело; обвинителен акт; прокурорско
постановление за прекратяване на досъдебно производство; протокол за оглед на
местопроизшествието; фотоалбум от местопроизшествието; документи относно наличието
или липсата на употреба на алкохол над допустимите по закон норми от страна на всички

участници в ПТП; автотехническа експертиза; медицинска експертиза; протокол за разпит
на свидетели и обвиняеми;
3. Медицински документи: амбулаторни листове; епикризи; направления за
изследвания и резултатите от тях в това число и разчитане от образна диагностика
/рентгенови снимки и др./; болнични листове; медицински експертизи, медицински
бележки, удостоверения, анамнези, протоколи от ЛКК или ТЕЛК, и др., доказващи
настъпването на телесни увреждания, вследствие на пътнотранспортното произшествие,
други медицински документи в зависимост от спецификата на лечението;
4. При смъртен случай: копие на акт за смърт, удостоверението за наследници на
починалия в оригинал;
5. Документи, доказващи представителната власт на родители, настойници,
попечители - в случай, че увреденото лице е непълнолетно или е поставено под пълно или
ограничено запрещение;
6. Нотариално заверено пълномощно, в случай, че претенцията се предявява от
пълномощник;
7. Удостоверение за банкова сметка на увреденото лице;
8. Други документи, имащи връзка със застрахователното събитие.
9. Декларация, че кредиторът не е получил обезщетение от трето лице.

Необходими документи при предявяване на вземане по Застраховка
„Отговорност на превозвача”/ЧМР/

1. Застрахователна полица;
2. Товарителница;
3. Фактура за стойността на товара;
4. Полицейски протокол или друг официален документ, удостоверяващ настъпването
на Застрахователното събитие;
5. Авариен протокол от авариен комисар за повреди, а при липси – само ако
митницата не желае да установи липсите;
6. Приемно-предавателен протокол за товара;
7. Договор за превоз;
8. Митнически акт;
9. Съдебно решение;
10. Нотариално заверено пълномощно, в случай, че претенцията се предявява от
пълномощник;
11. Удостоверение за банкова сметка на увреденото лице;
12. Други документи, имащи връзка със застрахователното събитие.
13. Декларация, че кредиторът не е получил обезщетение от трето лице.

Необходими документи при предявяване на вземане по Задължителна
застраховка „Трудова злополука“
1. Копие от документите за временна неработоспособност или за трайно намалена
работоспособност (болничен лист, експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК и др.);
2. Разпореждане на съответното териториално поделение на Националния
осигурителен институт за приемане на злополуката за трудова;

3. Други документи, имащи значение за определяне на застрахователната сума или
обезщетение.
4. Нотариално заверено пълномощно, в случай, че претенцията се предявява от
пълномощник;

5.
6.
7.

Удостоверение за банкова сметка на увреденото лице;
Други документи, имащи връзка със застрахователното събитие.
Декларация, че кредиторът не е получил обезщетение от трето лице.

Необходими документи при предявяване на вземане по „Застраховка на
сухопътните превозни средства, безрелсови превозни средства“ /Каско/
1. Протокол за ПТП с материални щети, Констативен протокол за ПТП с пострадали
лица; Двустранен констативен протокол за ПТП, удостоверение от МВР за настъпило
пътнотранспортно произшествие;
2. Свидетелство за регистрация на ППС част 1 и/или част 2;
3. Валиден талон за ГТП;
4. Свидетелство за управление на МПС и контролен талон;
5. Фактури в оригинал, придружени от платежен документ;
6. Документ, удостоверяващ прекратяване на регистрацията на МПС, в случай на
тотална щета.
7. Удостоверение от Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на
населението“, в случай на пожар;
8. Комплектите ключове и управляващи устройства на алармена система и/или
имобилайзер и други подобни в случай на кражба на МПС;
9. Нотариално заверено пълномощно, в случай, че претенцията се предявява от
пълномощник;
10. Удостоверение за банкова сметка на увреденото лице;
11. Други документи, имащи връзка със застрахователното събитие.
12. Декларация, че кредиторът не е получил обезщетение от трето лице.

Необходими документи при предявяване на вземане при застрахователни
събития възникнали не във връзка с настъпило пътнотранспортно произшествие:
1. Служебна бележка или удостоверение от съответните компетентни
удостоверяваща събитието /протоколи, актове на държавни органи и др./;
2. Документ за собственост на увреденото имущество;

органи

