
POWER OF ATTORNEY 
 
I, the undersigned 
_________________________________________, 
residing at_______________________________________, 
as an (air) passenger of flight No_________ scheduled to: 
take off on ________from _______ airport, land at 
_________airport, performed by the air 
carrier_______________________, booking (boarding pass) 
number_______________, ASSIGNING and 
                               AUTHORIZING 
       CLAIMHELP EOOD, registered in the Trade Register 
under UIN 204545459, seat and registered address: Republic 
of Bulgaria, city of Sofia, 26 Mayski den St, entrance B, 3rd 
floor, apt. 50, represented by the Manager Zhulieta 
Vladimirova, as follows: 
       To represent me before the aforementioned air carrier, 
third parties and organizations, as well as before the 
respective National designated body on account of 
infringements committed by the air carrier in connection with 
obtaining the compensation I am entitled to pursuant to 
Regulation (EC) No 261/2004 of the European Parliament 
and of the Council and any receivables pertaining thereto 
with respect to the said flight and to execute on my behalf all 
requisite legal and factual actions, including: bring out-of-
court claims; prepare, sign, file and receive any documents; 
state and declare any information and particulars; sub-
delegate all or part of the powers hereunder. 

CLAIMHELP EOOD shall have the power to execute 
actions on the collection and factual receipt of the amounts 
paid by the said air carrier, irrespective of whether such 
amounts have been paid voluntarily or under a writ of 
execution, representing compensations and/or costs on 
civil/commercial/enforcement lawsuits, to the account of the 
company (including to bank account IBAN: 
BG43UNCR70001522939745, BIC CODE: UNCRBGSF, 
Unicredit Bulbank AD, account holder CLAIMHELP 
EOOD). 

CLAIMHELP EOOD shall have the right to represent me 
before a court of law (courts of all instances) by filing 
lawsuits (statement of claim/ application for writ of 
execution), pursue (private) civil/commercial legal actions at 
all instances until adjudication, execute all legal procedure 
actions, including to receive deposited costs, enter into 
settlements (court and out-of-court, reduce, withdraw or 
cancel claims, recognize claims of the opposing party, as well 
as to execute actions constituting disposition with the subject 
matter of the case, as well as to act as representative in 
enforcement lawsuits and to sub-delegate the powers given 
hereunder to third parties (lawyers), respectively, and to enter 
into legal assistance agreements with them on my behalf. 
I state and represent as follows: I have read and I have been 
provided with CLAIMHELP EOOD General Terms and 
Conditions; I give my consent for my personal data to be 
stored, used and processed in connection with the 
aforementioned assigned activities. 
 

       ПОЛНОМОШНО 
Долупотпишаниот/ата, 
_______________________________________________, 
со адреса ___________________________________,  патник 
на (воздушен превоз) лет бр. ____________со планиран 
распоред: полетување на__________г. од 
аеродром_________________, на 
аеродром_________________, извршуван од воздушниот 
превозник_______________, со број на резервација (карта за 
влез во авионот)________________,  го ОВЛАСТУВАМ и 

 
ОПОЛНОМОШТУВАМ  

„КЛЕЈМХЕЛП“ ДООЕЛ, регистрирано во Трговскиот 
регистар под ЕИК 204545459, со седиште и адреса на 
управување: Република Бугарија, гр. Софија, ул. „Мајски 
ден“ бр. 26, влез.В, кат.3, ап.50, претставувано од 
управителот Жулиета Владмирирова, за следново: 
        Да ме застапува пред горенаведениот воздушен 
превозник, пред трети лица и организации, како и пред 
соодветниот Национален орган за постапување против 
прекршоци извршени од воздушниот превозник, во врска со 
добивање на обесштетувањето што ми следува и 
надоместоци поврзани со тоа  во врска со горенаведениот 
лет по Регулатива (ЕЗ) 261/2004 на Европскиот парламент и 
на Советот, при што ќе ги извршува во мое име сите 
потребни правни и фактички дејства, вклучително: да 
покренува вонсудски барања; да изготвува, потпишува, 
поднесува и прима секакви документи; да соопштува и 
пријавува секакви податоци и околности; да ополномоштува 
друга страна со сите или со дел од правата. 
 
„КЛЕЈМХЕЛП“ ДООЕЛ има право да извршува дејства за 
собирањето и фактичкиот прием на сумите исплатени од 
горенаведениот воздушен превозник, што претставуваат 
обесштетувања и/или трошоци за 
граѓански/трговски/извршни постапки, независно дали 
истите се исплаќаат доброволно или по извршнa постапка, 
на сметка на друштвото (вклучително на банкарска сметка 
IBAN: BG43UNCR70001522939745, BIC CODE: 
UNCRBGSF, „Уникредит Булбанк“, АД со носител 
„КЛЕЈМХЕЛП“ ДООЕЛ). 
 
„КЛЕЈМХЕЛП“ ДООЕЛ има право да ме застапува пред суд 
(сите судски инстанци) покренувајќи  постапки (жалба / 
барање за издавање на налог за извршување), да води 
(приватни) граѓански/трговки постапки во сите инстанци до 
завршување на постапките, да ги извршува сите судски 
постапки, вклучително: да прима депонирани трошоци, да 
склучува спогодби (судски и вонсудски), да намалува, да 
повлекува или да се  откаже од жалба, да ги признава 
барањата на другата страна, да извршува дејства кои се 
предмет на случајот, како и застапување во извршни 
постапки, соодветно да ополномоштува трети лица 
(адвокати) со дадените права и да склучува со нив договори 
за правна помош и соработка во мое име.  
 
Изјавувам, дека: сум запознат/а, ги прифаќам и ми се 
предадени Општите услови на „КЛЕЈМХЕЛП“ ДООЕЛ; 
согласен/на сум моите лични податоци да се чуваат, 
користат и да бидат обработувани во врска со 
горенаведените овластени дејства. 

Date/ Дата: ______   201____                                   Principal/ Ополномоштувач:______________________________      
                                                                                 (signature). 

 


