Екземпляр за Застрахователя

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
Долуподписаният

ЕГН

в качеството си на представляващ
попълва се от застраховащ юридическо лице/организация

ЕИК

с адрес
Декларирам, че съм информиран/а, че “Животозастрахователен институт” АД (“ЖЗИ” АД) обработва
предоставените лични данни (имена, ЕГН, телефон, адрес и др.) за целите на застраховката и последващите
производства, както и за изпълнение на нормативно установени права и задължения.
Декларирам, че предоставям своите лични данни / данните на трети лица въз основа на валидно правно
основание и че съм информирал същите за разкриването на данните им пред “ЖЗИ” АД.
Известно ми е, че “ЖЗИ” АД обработва и съхранява личните данни в съответствие с Политиката за защита
на личните данни на Дружеството. Пълният текст на Политиката е достъпен на официалната страница на „ЖЗИ”
АД – www.jzibg.com и www.zoibg.com .

ЗАСТРАХОВАЩ/ЗАСТРАХОВАН:
______________________
Екземпляр за посредника

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
Долуподписаният

ЕГН

в качеството си на представляващ
попълва се от застраховащ юридическо лице/организация

ЕИК

с адрес
Декларирам, че съм информиран/а, че “Животозастрахователен институт” АД (“ЖЗИ” АД) обработва
предоставените лични данни (имена, ЕГН, телефон, адрес и др.) за целите на застраховката и последващите
производства, както и за изпълнение на нормативно установени права и задължения.
Декларирам, че предоставям своите лични данни / данните на трети лица въз основа на валидно правно
основание и че съм информирал същите за разкриването на данните им пред “ЖЗИ” АД.
Известно ми е, че “ЖЗИ” АД обработва и съхранява личните данни в съответствие с Политиката за защита
на личните данни на Дружеството. Пълният текст на Политиката е достъпен на официалната страница на „ЖЗИ”
АД – www.jzibg.com и www.zoibg.com .

ЗАСТРАХОВАЩ/ЗАСТРАХОВАН:
_____________________
Екземпляр за Застраховащия/Застрахования

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
Долуподписаният

ЕГН

в качеството си на представляващ
попълва се от застраховащ юридическо лице/организация

ЕИК

с адрес
Декларирам, че съм информиран/а, че “Животозастрахователен институт” АД (“ЖЗИ” АД) обработва
предоставените лични данни (имена, ЕГН, телефон, адрес и др.) за целите на застраховката и последващите
производства, както и за изпълнение на нормативно установени права и задължения.
Декларирам, че предоставям своите лични данни / данните на трети лица въз основа на валидно правно
основание и че съм информирал същите за разкриването на данните им пред “ЖЗИ” АД.
Известно ми е, че “ЖЗИ” АД обработва и съхранява личните данни в съответствие с Политиката за защита
на личните данни на Дружеството. Пълният текст на Политиката е достъпен на официалната страница на „ЖЗИ”
АД – www.jzibg.com и www.zoibg.com .
ЗАСТРАХОВАЩ/ЗАСТРАХОВАН:

