
Приложение № 1 – образец на декларация за посочване на банкова сметка

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният/ната......................................................................................................................,

/три имена/

ЕГН.......................................,  с  лична  карта  №....................................  изд.

на .....................................г.

С настоящата декларирам, че желая определеното застрахователно обезщетение по

образувана  при  ЗК  „Лев  Инс“  АД  преписка

№...........................................................................................

да бъде изплатено по следната моя банкова сметка:

IBAN: /..../..../..../..../..../..../..../..../..../..../..../..../..../..../..../..../..../..../..../..../..../..../..../

BIC: /..../..../..../..../..../..../..../..../

при банка:.....................................................................

Заявявам, че съм титуляр на посочената по-горе банкова сметка.

Декларатор:................................

                                                                                                                          /подпис/

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

                                                                                                                     /име и фамилия/



Приложение № 2.1 – при упълномощаване на адвокат

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният/ата ...................................................................,  ЕГН ….................................,

с  настоящото  заявявам,  че  съм  съгласен,  упълномощавам  и  натоварвам  адвокат

…..................................................................................................,  ЕГН  …............................................,

при  …............................................  адвокатска  колегия,  с  адрес  на  адвокатската  му  кантора  гр.

…....................,  ул.  „.......................................“ № …...,  да получи от мое име и за моя сметка по

следната  си  клиентска  банкова  сметка  в  банка  “...........................................................................”,

IBAN –  …..............................................................,  BIC -  ....................,  сумата  от

….................... /...................................................................................../ лева, представляваща

                                                                         /словом/

обезщетение  за  имуществени/неимуществени  вреди  по  преписка

№ ................................................................., което следва да бъда изплатено от ЗК "Лев ИНС" АД. 

Упълномощеният има право да води преговори и подпише от мое име споразумение със

застрахователя относно размера на дължимото ми се обезщетение. 

Упълномощител: ................................

                                                       /подпис/

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

                                               /име и фамилия/



Приложение № 2.2 – при упълномощаване на застрахователен брокер

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният/ата ..............................................................,  ЕГН …......................................,

с настоящото заявявам, че съм съгласен, упълномощавам и натоварвам Застрахователен брокер

…......................................., ЕИК .......…................. със седалище и адрес на управление гр. ….............,

ул.”.......................”  №  ….................,  да  получи  от  мое  име  и  за  моя  сметка  по  следната  си

клиентска  банкова  сметка  в  банка  “..............................................................................................”,

IBAN –  …..............................................................,  BIC -  .............................,  сумата  от

….................... /.............................................................................................................................../ лева,

                                                                 /словом/

представляваща  обезщетение  за  имуществени/неимуществени  вреди  по  преписка

№ ................................................................., което следва да бъда изплатено от ЗК "Лев ИНС" АД. 

Упълномощеният има право да води преговори и подпише от мое име споразумение със

застрахователя относно размера на дължимото ми се обезщетение. 

Упълномощител: ................................

                                                       /подпис/

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

                                               /име и фамилия/



Приложение № 2.3 – при упълномощаване на трето лице

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният/ата ..............................................................,  ЕГН …......................................,

с  настоящото  заявявам,  че  съм  съгласен  и  упълномощавам  .......................................................

…..................................................,  ЕГН  …..................................,  лична  карта  №...........................,

издадена  на  ............................  от  МВР  -  ..............................., с  постоянен  адрес гр.  ….............,

ул.”.......................................” № …................., да получи от мое име и за моя сметка по собствената

си банкова сметка сумата от ….................... /.............................................................................../ лева,

                                                                                                                                       /словом/

 представляваща  обезщетение  за  имуществени/неимуществени  вреди  по  преписка

№ ................................................................., което следва да бъда изплатено от ЗК "Лев ИНС" АД. 

Упълномощеният има право да води преговори и подпише от мое име споразумение със

застрахователя относно размера на дължимото ми се обезщетение. 

Упълномощител: ................................

                                                       /подпис/

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

                                               /име и фамилия/


