Пријава_кражба

Штета бр: _______________________
Полиса бр:_______________________

ПРИЈАВА НА ШТЕТА ОД ПРОВАЛНА КРАЖБА И РАЗБОЈНИШТВО
ОШТЕТЕН
Име и презиме
Назив на фирмата
ЕМБГ
ЕДБ
Адреса / место / телефон
Број на трансакциска сметка
За буџетски корисници, приходна
шифра
ПОДАТОЦИ ЗА ШТЕТНИОТ НАСТАН
Датум, место и час на настанување
на штетата
Во која просторија е извршена
провалната кражба?
На кој начин провалникот влегол
во осигурената просторија

Банка
Програма

Траење на осигурвањето
Име и презиме на лицето кое ја открило
кражбата
Има ли траги од насилна провала? (ако
да, какви траги има)

Дали е провалено во осигурените спремишта (долапи, касети,
блгајни)?
(ако да, на кој начин е провалено)
Дали портите, прозорците и
вратите на осигурените простории
пред извршувањето на провалата
биле отклучени или заклучени?
Дали осигурените спремишта
(долапи, касети, благајни) пред
извршувањето на провалата биле
отклучени или заклучени?
Дали осигурените простории се
обезбедени со алармен систем?
Кога е поднесена пријава до МВР?

Дали портите, прозорците и вратите на
осигурените простории пред
извршувањето на провалата биле
обезбедени?
Каде се наоѓале клучевите во моментот
на провалата?

Дали алармниот систем бил вклучен?

Кога е извршен увид од МВР и кој орган
бил на увид?

Дали просториите во моментот на
провалата биле празни и од кога?
Попис на украдени /оштетени предмети
Ако се украдени поголем број предмети, кон оваа пријава треба да се приложи посебен попис на предметите
Ред бр.

Количина

Опис на предметите

Дата и место на
набавка

Набавна цена
(поединечно)

Набавна цена
(вкупно)
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Пријава_кражба

ОСТАНАТИ ПОДАТОЦИ
Колкава е вкупната вредност на
преостанатите предмети кои не се
украдени? (попис на останатите
предмети)
Има ли дополнително
осигурување за истите предмети?

Дали провалата се оштетени делови на
објектот или домаќинството?

Ако да, во која осигурителна компанија и
број на полиса

Управата / одделението за внатрешни работи од _____________________________________________________________________________________________________________________
Потврдува дека пријавата од оваа кражба е поднесена на ______ 20___година под број____________________________________________________________________________________
Во ___________________, на______20____година.

Извршителот на провалната кражба е познат/непознат ___________________
Од сторителот на провалната кражба е одземена и на оштетениот му е вратена стока во вредност од МКД ________________________. Против сторителот на провалната кражба на
_________ 20____година е пдонесена кривична пријава под бр.___________________ од Основното / вишото јавно обвинителство во ___________.

Печат
____________________________

Потпис на одговорно лице
_______________________________

Согласно Законот за за заштита на личните податоци заради остварување на моето право за надомест на штета изјавувам дека сум согласен/на Кроација Осигурување А.Д. Друштво за
неживотно осигурување, Скопје да ги употреби, обработи, регистрира, зачува, ажурира и сл. личните податоци наведени во пријавата. Изјавувам дека сум согласен за истите цели да се
направат фотокопии од моите лични документи и тоа: (означете)
лична карта/ пасош
возачка дозвола/ здрав. лег. – сообраќајна книшка - транс. сметка
Согласен/на сум за потребите на постапката, осигурувачот/ обработувачот, да изврши пренос на моите лични податоци во други држави членки на ЕУ или во земји кои не се членки на
ЕУ, со претходно одобрение од Дирекцијата за заштита на лични податоци. Запознаен/на сум со моето право на увид, информација или исправка на лични податоци согласно
одредбите од ЗЗЛП на РМ. Запознаен/ на сум дека податоците од оваа пријава се деловна тајна за Друштвото согласно ЗЗЛП на РМ и ЗСО на РМ како и останатите закони и подзаконски
акти. Со мојот потпис ја потврдувам вистинитоста и веродостојноста на наведените податоци во оваа пријава.
НАПОМЕНА: Со цел навремена и точна обработка на Пријавата во ваш интерес е да внесете точни податоци.

Во ____________ датум ____________

Потпис/ печат за правно лице/ на оштетениот
________________________________
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