ЗАЯВЛЕНИЕ за ОТКУП
на застрахователна полица № .....................................

От Застраховащ:............................................................................................................................
(име, презиме и фамилия / име на фирма)

Адрес: ...........................................................................................................................................................
Тел. ....................................................... Ел. адрес: ....................................................................................

С настоящото изразявам желанието си, да откупя горепосочената застрахователна
полица, съгласно чл. 12 т. 9 от Общите условия на застраховка „Живот”.
Прилагам следните документи:

□

Полица в оригинал и всички издадени Добавъци към застрахователната полица*

□

Удостоверение за банкова сметка (издадено от банка)

□

Други
* При изгубени оригинални документи задължително се попълва Декларацията на стр.2

____________________________________________________________________________
Причини за откупа:

□

застраховката вече не съответства на нуждите ми

□

финансова

□

нямам възможност да плащам застрахователните премии в настоящия размер

□

предпочитам да инвестирам парите си в други финансови инструменти

□

не съм доволен/на от обслужването, което получавам от компанията

□

друга причина (моля, посочете):
........................................................................................................................................................
Известно ми е, че:
 От датата на подаване на заявлението за откупуване на полицата,
Застрахователят не носи риск върху живота и здравето на Застрахования;
 Застрахователят облага с окончателен данък откупната стойност, съответстваща
на частта от премиите, за която Застрахованият е декларирал, че е ползвал
данъчно облекчение, до момента на откупуването;
 Плащането се извършва от Застрахователя в 15-дневен срок от получаване на
заявлението за откупуване.
 Банковите разходи по плащането са за сметка на Застраховащия.
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ДЕКЛАРАЦИЯ на основание чл. 65, ал. 8 от ЗДДФЛ
(попълва се лично от Застраховащия)

Аз, долуподписаният декларирам, че при плащането на дължимите застрахователни
премии по горепосочения застрахователен договор:

□
не съм ползвал/а застрахователните премии по личната ми застраховка
„Живот” като данъчно облекчение, по реда на законодателството, действащо в момента
на извършване на плащанията;
□

съм ползвал/а пълния размер на застрахователните премии по личната ми
застраховка „Живот” като данъчно облекчение по реда на законодателството, действащо
към момента на извършване на плащанията;

□
съм ползвал/а част от застрахователните премии по личната ми застраховка
„Живот” в общ размер на ............................................ лева за срока на действие на
договора, като данъчно облекчение по реда на законодателството, действащо към
момента на извършване на плащанията.
Известно ми е, че нося наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс за
деклариране на неверни обстоятелства.
ДЕКЛАРАЦИЯ ПРИ ИЗГУБЕНА ПОЛИЦА
Аз, долуподписаният/долуподписаната, във връзка с предявеното от мен заявление за
откупуване на застрахователна полица № ............................................ декларирам, че не
мога да представя пред Застрахователя оригиналната полица и всички издавани към нея
добавъци поради следната причина:
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Декларирам, че след получаване на откупната стойност по полицата нямам и няма да
предявявам други претенции към „Застрахователно дружество ЕВРОИНС ЖИВОТ” ЕАД
за изплащане на каквито и да било суми и обезщетения.
Застраховащ:

Застрахован:

___________________________

____________________________

Три имена и подпис

Три имена и подпис

* Когато Застраховащ и Застрахован са различни лица е необходимо писменото съгласие и от
двамата

Дата: ___________________________
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