До
ЗК „Олимпик Клон България" КЧТ
София, бул. Гоце Делчев 142-142А

ЗАЯВЛЕНИЕ
За физически лица
за възстановяване на застрахователна премия на основание чл. 614, ал. 2 от КЗ
Долуподписаният/ната ..........................................................................................................................................................
с ЕГН:.................................., с адрес гр. ........................................, жк./бул./ул. ................................................................................
№.................., бл.................., вх.................., ет.................., ап.................., тел: ................................................................................
в качеството си на ........................................................................................................................................................................
/титуляр по полица, упълномощено лице, нов собственик/

Желая да ми бъде възстановена частта от премията, съответстваща на срока, за който не е осъществено застрахователно
покритие по застрахователен договор с № ............................................................................ с дата на издаване: ..........................
Желая неусвоената застрахователна премия да бъде изплатена по следната банкова сметка:
IBAN:

BIC:

Прилагам следните документи:
Удостоверение от банка за лична банкова сметка
Копие на пълномощно (в случаите, в които заявлението се подава от упълномощено от титуляря лице).

Дата: ......................................

Подпис: ..................................................................

гр. ........................... ................

Приел документите и сверил личните данни: .......................................................................................................................... ……………………………………….
/име, фамилия и подпис на служителя приел документите от клиента/

Представител на ЗП: ......................................................................................................................... тел. за контакт..............................................................
/име на застрахователния посредник(брокер), който служителя представлява/

С настоящото Уведомление за поверителност, застрахователна компания „Олимпик“ АД чрез „Застрахователна
компания Олимпик – клон България“ КЧТ предоставя информация за Вашите лични данни, които могат да бъдат
обработени във връзка с възстановяване на застрахователна премия на основание чл. 614, ал. 2 от КЗ.
Какви Ваши лични данни обработваме?
Във връзка с уреждане на застрахователни претенции по застрахователни договори, личните данни, които
обработваме са следните:
 Име: име, презиме и фамилия; ЕГН; Контакти: адрес и телефон; Банкова информация
Основание за обработване на Вашите лични данни?
Необходимостта за обработването на Вашите лични данни произлиза от вменените на Олимпик задължения по
сключен застрахователен договор и уреждане на финансови взаимоотношения.
Цели, за които ще използваме Вашите данни?
Личните данни, предоставени от Ваша страна ще бъдат използвани с цел:
 Възстановяване на дължимата застрахователна премия;
 Предотвратяване на застрахователни измами и опити за застрахователни измами;
 Изпълнение на задължения по Закона за мерките срещу изпирането на пари, изпълнение на други законодателни
изисквания, включително предприемане на мерки за избягване на конфликт на интереси и корупционни практики.
С кого можем да споделяме Вашите лични данни?
Съгласно законовите изисквания, Олимпик може да разкрие Ваши лични данни на следните лица:
 Доставчици на услуги - външни консултанти, външни експерти, външни оценители и адвокати):
 При изпълнение на задълженията си по определени застраховки, съществува възможност, Олимпик да разкрие
Вашите данни на подизпълнители, които предоставят услуги от името на Олимпик извън територията на Република
България.
 Други дружества: Разкриване на лични данни към други дружества се извършва при спазване на приложимото
българско и европейско законодателство.
 Агенти и брокери: С цел постигане на максимално удобство за клиентите при предоставяне на застрахователни
услуги, Ваши лични данни могат да бъдат споделяни, най-често и директно от Ваша страна на лицензирани агенти
и брокери, представляващи част от посредническата мрежа на Олимпик.
Срок за съхраняване на Вашите лични данни?
Олимпик съхранява всички документи, които администрира за целите на изпълнение на задължения, произтичащи от
сключени застрахователни договори и застрахователни претенции, както следва:
 Застрахователните договори и документи, които са съществена и неразделна част от него - оферта за сключване
на застрахователен договор, застрахователна полица, анекси, заявления и приложенията към тях се съхраняват за
максимален срок от 10 години, считано от датата на сключване на застрахователния договор.
Вашите права по отношение на личните Ви данни
Съгласно българското законодателство, Вашите права, свързани с личните Ви данни, обработвани от страна на
Олимпик са както следва:
1. Право на достъп до Вашите личните данни, които Олимпик обработва, както и право да получите копие от тях;
2. Искане за извършване на корекции, при непълнота или неточност в данните, които се обработват от Олимпик;
3. Право да поискате личните Ви данните да бъдат заличени, когато са налице нужните условията за това. Такива
случаи ще бъдат налични, ако е постигната целта, за която данните са събрани; от Ваша страна е оттеглено
съгласието за обработване на данните, когато обработката се извършва въз основа на съгласие и няма друго
законово основание за обработка; данните Ви се обработват незаконосъобразно, и други;
4. Съгласно предвидените в закона хипотези да изискате обработката на личните Ви данни да бъде ограничена;
5. Когато данните Ви се обработват на основание на легитимен интерес (изброени по-горе в това уведомление),
можете да възразите срещу обработването на Вашите лични данни на това основание;
6. Да упражните правото си на преносимост на данните и да поискате данните Ви да бъдат предоставени в
структуриран, общоупотребяван и машинно-четим формат;
7. Да оттеглите Вашето съгласие за обработка на лични данни, когато обработването на личните Ви данни се основава
на съгласие.
8. Имате право да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни, когато са налице съответните
предпоставки за това.
Как да се свържете с Олимпик?
Можете да се свържете с Олимпик на адрес: България, гр. София, бул. „Гоце Делчев“ № 142 – 142 А, ел. поща:
officebg@olympicins.eu. Нашето длъжностното лице по защита на личните данни е Борис Акалиев, ел. поща:.bakaliev@olympicins.eu

дата:
.....................................
.

три имена и подпис на клиента:
.........................................................................................

