
Почитувани,

Примивме известување за настаната штета во врска со Вашиот уред. Потребни ни се 
дополнителни информации, за да можеме благовремено да го обработиме Вашето 
барање.

Ве молиме, во што пократок рок доставете ни копиии од следните документи:

 

Ве молиме да одговорите детално на прашањата во приложеното барање за отштета.

Краток опис нема да биде доволен во овој случај. Неопходно е внимателно да 
одговорите на прашањата, што ќе обезбеди понатамошна обработка.

Ве молиме доставете ни ги сите наведени документи по пошта, или на електронската 
адреса samsung.mk@allianz-assistance.at и контактирајте нè на бројот 0800 77 900 во 
земјата, или на бројот 00 43 1 525 03 6344 во странство. Запишете го бројот на 
договорот за осигурување на секој документ.

Ве молиме да нè контактирате, доколку имате какви било прашања. 
Побарајте нè телефонски, или пак испратете електронска порака.

Ви благодариме однапред на соработката. 

Со почит,

Триглав Осигурување АД, Скопје

- Пополнет и потпишан образец Барање за отштета (погледни во прилог)
- Копија од доказот за купување на осигурениот уред, кој што содржи 
идентификациони податоци за уредот

„Со потписот изјавувам дека на сите прашања одговорив точно, вистинито и потполно. Потврдувам дека сум во целост запознат/а со содржината на Известувањето за обработка на личните податоци и согласен/а сум личните 
податоци кои што се содржани во овој формулар, како и сите други релевантни податоци кои што во постапката за обработка на штета ќе бидат утврдени и добиени од страна на трети лица, Триглав Осигурување АД, Скопје да 
може  да ги чува, обработува, користи и пренесува на своите вработени, реосигурувачите и соосигурувачите со кои има потпишан договор за поделба на ризикот и проценка на ризикот при обнова и склучување на идни договори 
за осигурување, како и да може да ги проследи истите на своите поврзани правни лица, членови на своите органи, трети лица со кои остварува соработка во постапка при ликвидација на штета и трети лица кои по закон и 
природата на работата која ја работат мораат да имаат пристап до тие податоци ( Народна Банка на Република Македонија, преставници на министерства и други државни органи, екстерни ревизори и сл. ); Потврдувам дека 
претходно сум запознат/а и се сложувам осигурувачот моите лични податоци и тоа: име и презиме, е-маил адреса, контакт телефон, да ги обработува со цел испитување на задоволство на клиентите – анкетирање, како и да може 
истите да ги разменува со трети лица со кои има активни договори за соработка во делот на обработка на податоци.

Известување за штета



„Со потписот изјавувам дека на сите прашања одговорив точно, вистинито и потполно. Потврдувам дека сум во целост запознат/а со содржината на Известувањето за обработка на личните податоци и согласен/а сум личните 
податоци кои што се содржани во овој формулар, како и сите други релевантни податоци кои што во постапката за обработка на штета ќе бидат утврдени и добиени од страна на трети лица, Триглав Осигурување АД, Скопје да 
може  да ги чува, обработува, користи и пренесува на своите вработени, реосигурувачите и соосигурувачите со кои има потпишан договор за поделба на ризикот и проценка на ризикот при обнова и склучување на идни договори 
за осигурување, како и да може да ги проследи истите на своите поврзани правни лица, членови на своите органи, трети лица со кои остварува соработка во постапка при ликвидација на штета и трети лица кои по закон и 
природата на работата која ја работат мораат да имаат пристап до тие податоци ( Народна Банка на Република Македонија, преставници на министерства и други државни органи, екстерни ревизори и сл. ); Потврдувам дека 
претходно сум запознат/а и се сложувам осигурувачот моите лични податоци и тоа: име и презиме, е-маил адреса, контакт телефон, да ги обработува со цел испитување на задоволство на клиентите – анкетирање, како и да може 
истите да ги разменува со трети лица со кои има активни договори за соработка во делот на обработка на податоци.
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1. Кога и каде се случи оштетувањето (датум/време/место)?

Презиме

Име

Улица/број

Број на телефон

IMEI/сериски број

ЕМБГ

Електронска адреса

Ро Ме

Барање за отштета
Број на договор

(задолжително)

2. Кога го забележавте оштетувањето (датум/време)?

3. Како настанало оштетувањето? Ве молиме за детален опис како  се случило оштетувањето и каде точно 
     се наоѓал уредот во тој момент.

4. Кој го предизвикал оштетувањето? Ве молиме наведете име и адреса

4. Кои неправилности во работата со уредот или оштетување сте ги приметиле?

Место   Датум Потпис на осигуреникот

Ви благодариме што одвоивте време внимателно да одговорите на прашањата. Ве молиме 
образецот за отштета и останатата наведена документација да ни ги доставите 
на: samsung.mk@allianz-assistance.at


