Пријава на штети од одговорност на превозникот – ЦМР
Пријава бр.

Полиса бр.

Податоци за осигуреникот (превозникот)
Осигуреник
Адреса (место, улица и број)
Податоци за возилото со кое е вршен
транспорт (регистарски број на влечното возило,
приколката, полуприколката)
Опис на стоката

Податоци за оштетниот
Осигуреник
Адреса (место, улица и број)
Телефон и e-mail
Место каде се наоѓа стоката
Услови на продажба
Опис на штета/оштетување

Причина за штета
Пакувањето е извршено од
Дата на истовар од превозното средство
Дата на прием
Дата на утврдување на штета

Податоци за штетата
Релаација од-до
Начин на транспорт
Контејнер
Име на брод, старост, знаме Авиопревозник/
лет број Друмски превозник
Железница/останати
Шпедитер
Растоварна станица:

Дали за настанатата штета е ставена забелешка на транспортната документација при
приемот на стоката и доколку не, зошто?

Дали е поднесено барање за надомест на штета до транспортерот?

Дали транспортерот има извршено проценка на штетата?

Во што се состои вашето оштетно барање?

Детален опис на причините и околностите под кои настанала штетата:

Број на сметка

банка

.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПРИ РЕШАВАЊЕ НА ОШТЕТНО ПОБАРУВАЊЕ
a)Oригинал од полиса за осигурување, заедно со доказ за платена премија

б)Oригинален товарен лист (со забелешка кон превозникот доколку има знаци на
оштетување или кусок)
в)Oригинал или копија од фактура од превозникот заедно со спецификација и забелешки
за тежината на стоката
г)Oригинална фактура
д)Kопија од приемница (на која исто треба да има забелешка за оштетувања
или кусоци) ѓ)Пакинг листа доколку е достапна
е)Kопија од побарување за надомест на штета кон превозникот
ж)Kопија од меѓусебни дописи со транспортерот или други лица одговорни за стоката
во врска со настанати штети или кусоци
з)Tемпературни листи (доколку се транспортира стока со специјален режим на температура)
ѕ)Изјава за настанатата штета (превозник, магационер и сл.)
и)Царински документи
ј)Записник за проценка на штета од хавариски комесар или од железница
Со цел побрзо решавање на барањето за надомест на штета, од голема важност е да ни ги
приложите сите документи кои Ви се достапни.Потребно е некои од документите (како што е
наведено погоре) да се во оригинал.
Согласно Закон за заштита на лични податоци ( Сл. Весник на РМ бр. 7/05 и 103/08) Јас долупотпишаниот , изјавувам дека сум согласен
моите лични податоци, вклучивајќи ги ЕМБГ и други податоци како Лична карта;Пасош;Возачка довола; Сообраќајна дозвола; Полиса за
осигурување; Трансакциска/жиро сметка; Медицинска документација; Извод од матична книга на родени/умрени/венчани и слично; да
можат да бидат употребени, обработени, регистрирани, зачувавани, ажурирани и пренесени до трети страни од страна на Друштвото
согласно Законот за заштита на лични податоци а заради остварување на целите на надомест на штета и останатите постапки во
процесот на надомест на штета,како и заштита на правата на Друштвото во судски и други законски предвидени постапки. Исто така
Изјавувам дека сум запознат со правото на увид и на информација во врска со обработка и исправка на моите лични податоци

Во

датум
Печат и потпис на оштетниот

