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I_{им Я, надаю Товариству з додатковою вiдповiдальнiстю кСтрахова компанiя (ВАРТО)
(надалi - ТДВ кСК <ВАРТО>) згоду на здiйснення без обмежень будь-яких дiй щодо обробки
Moix персонаJIьних даних з метою:

- надання Т[В кСК (ВАРТО) страхових послуг та провадження iншоi дiяльностi
вiдповiдно до статуту ТДВ (СК (ВАРТО) та законодавства Украiни;

- виконання умов договорiв в т.ч. надання послуг та або надання послуг
страхування, що були/булуть укпаденi мiж мною i ТДВ кСК <ВАРТО>;

- реа,тiзацii та захисту прав cTopiH за укладеними договорами;
- направлення MeHi iнформацiйних, рекламних повiдомлень та пропозицiй щодо

послуг ТДВ (СК (ВАРТО>, його партнерiв, для мосi участi в програмах Т[В кСК
(ВАРТО) та його партнерiв;

- виконання iнших повноважень, функцiй, обов'язкiв Т!В кСК кВАРТО>, Iцо не
суперечать законодавству Украiни та укладеним договорам.

При цьому, ТДВ <СК кВАРТО> уповноважуеться здiйснювати обробку персонаJIьних
даних в обсязi iнформацii, що була/буле отримана Т!В <СК кВАРТО> вiд мене особисто, вiд
моiх представникiв, вiд TpeTix осiб, у т.ч. iнших баз даних, якi отриманi зокрема через BankID
НБУ, тощо, стала вiдома пiд час надання MeHi послуг, або отримана iз загальнодоступних
джерел, змiнювати/доповнювати моi персональнi данi за iнформацiсю TpeTix осiб, звертатися
до TpeTix осiб для iх перевiрки.

З метою реалiзацiТ прав cTopiн за укладеними договорами та або наданням супутнiх
послуг, забезпечення якостi i безпеки обслуговування, надаю згоду в т.ч. на аулiо запис/запис
моiх телефонних розмов з працiвниками ТЩВ кСК <ВАРТО>, та iх збереження на магнiтний
таlабо електронний носiй та надаю згоду на використання ТДВ (СК кВАРТО> результатiв
записiв/зйомок, у т.ч. як доказiв в отриманнi наданих послуг таlабо фiнансових послуг, в т.ч.
страхових та супутнiх послуг.

Без отримання додатковоТ письмовоi згоди та окремого повiдомлення, я надаю ТДВ (СК
(ВАРТО> згоду поширювати моТ персональнi данi, здiйснювати ik передачутретiм особам, у
тому числi за межi Украiни, iноземним суб'ектам вiдносин, або надавати доступ до них TpeTiM
особам, зокрема у наступних випадках, що не е вичерпним:

- для забезпечення виконання третiми особами cBoix функцiй або надання послугТ,ЩВ
(СК (ВАРТО>, зокрема, аудиторам, страховим компанiям, оцiнювачам, платiжним системам,
фiнансовим, банкiвським, кредитним установам, колекторським компанiям, rцо здiйснюють
iдентифiкацiю, авторизацiю та процесинг операцiй, iншимтщв кск квАрто> контрагентам
та iншим фiзичним та юридичним особам в т.ч. органам державноТ влади якщо TaKi функцiТ
та послуги стосуються дiяльностi ТДВ кСК (ВАРТО, здiйснюваних ним операцiй,
випущених ним платiжних та iнших cepBiciB та послуг, або с необхiдними для надання
вiдповiдних послуг MeHi як клiснту ТДВ (СК кВАРТО>, а також партнерам ТДВ (СК
<ВАРТО>;

- при HacTaHHi пiдстав для передачi TpeTiM особам ТДВ (СК кВАРТО> комерцiйноi
таемницi згiдно з законодавством УкраТни або вiдповiдно до умов укладених договорiв;

- на користь Т!В (СК (ВАРТО> та будь-яких осiб, що за характером корпоративних
зв'язкiв нrlлежать до групи ТДВ (СК кВАРТО> в Украiнi та за кордоном;



- розпорядникам <Бази персон€шьних даних клiснтiв е Т.ЩВ кСК кВАРТО>;
- особам, що надають Т!В кСК <ВАРТо> послуги з органiзацii поштових вiдправлень,

телефонних дзвiнкiв, вiдправлень SМS-повiдомлень, вiдправлень електронною поштою
iнформацiТ щодо виконання укладених мiж мною та Т!В <СК кВАРТО> договорiв з надання
послуг в т.ч. данi про строки виконання та розмiр моiх зобов'язань перед ТЩВ кСК кВАРТО>
тощо, iнформацiйних, рекламних повiдомлень та пропозицiй щодо послуг ТДВ (СК кВАРТО>
та його партнерiв;

- особам, що надають Т!В (СК (ВАРТО> послуги зi зберiгання клiентських документiв,
створення та зберiгання Тх електронних копiй (apxiBiB, баз даних), а такожособам, що надають
послуги/забезпечують iншу дiяльнiсть ТДВ (СК (ВАРТО>, щоне суперечить законодавству
Украiни.

Погоджуюсь iз тим, що моТ заперечення щодо обробки ТДВ (СК <ВАРТО> моiх
персональних даних не позбавляють ТЩВ (СК (ВАРТО> права на обробку Moix персонЕIльних

даних в межах та обсягах, визначених цiею Згодою та законодавством УкраТни, та с пiдставою
для припинення надання ТДВ (СК (ВАРТО) послуг за укладеними договорами.

З урахуванням умов цiеi Згоди, засвiдчую, що я в належнiй формi та в повному обсязi
повiдомлений про скJIад та змiст Moix персональних даних, що були зiбранi ТДВ (СК
кВАРТО>, про мету збору моiх персонi}льних даних та про осiб, яким передаються моТ
персончшьнi данi, а також повiдомлений про своi права, визначенi Законом УкраТни пПро
захист персональних даних>. Я повiдомлений про те, що на сайтi (https://vartois.com.ual)
додатково можу ознайомитися з повiдомленням ТЩВ <СК кВАРТО> про порядок обробки
персончrльних даних клiентiв, про права суб'ектiв персональних даних, передбаченi Законом
Украiни <Про захист персонIIJIьних даних).

Усвiдомлюючи обсяг та характер зобов'язань щодо збереження Т.ЩВ (Ск кВАРТо>
комерчiйноi тасмницi, iншу конфiденцiйну iнформацiю, що cTmla вiдомою ТДВ (СК
(ВАРТО) у процесi обслуговування та отримання мною послуг:

- органам, якi вiдповiдно до законодавства здiйснюють перевiрку дiяльностi Т!В
<СК <ВАРТО>;

- фiзичним , юридичним особам та органiзацiям у зв'язку з укладанням/виконанням
укладеного зi мною або на мою користь правочину, для реалiзачii чи захисту прав та обов'язкiв
cTopiH за такими правочинами (зокрема, страховим компанiям, аудиторам, iншим
посередникам на ринку фiнансових послуг, суб'сктам оцiночноi дiяльностi, операторам
телефонного зв'язку, компанiям зi збору заборгованостi, архiвним установам, мiжнародним
платiжним системам тощо), у томучислi для забезпечення виконання цими особами cBoix
функцiй або надання послуг ТДВ (СК (ВАРТО) вiдповiдно до укладених договорiв;

- особам, що приймають участь в перекчвi коштiв, зокрема, ТДВ (СК
кВАРТО>, банкам-кореспондентам, розрахунковим банкам ТДВ кСК кВАРТО), iншим
платiжним системам та ii учасникам, вiдправникам та отримувачам переказiв, iншим
установам, що здiйснюють iдентифiкацiю, авторизацiю чи процесинг переказiв;

- у випадках невиконання або несвосчасного виконання Moix зобов'язань перед ТДВ (СК
<ВАРТО>;



- з метою здiйснення фiнансового монiторингу або виконання ТДВ кСК
(ВАРТО) вимог FАТСА, зокрема, при наданнi звiтностi та iнформацiI на запити регуляторiв
та iнших осiб;

- в iнших випадках, передбачених iншими актами законодавства Украiни.
Також, надаю ТДВ (СК кВАРТО> згоду на власний розсуд останнього та без обмеження

телефонувати, направляти вiдомостi з питань виконання договорiв, iншi iнформацiйнi,
рекламнi повiдомлення та пропозицii щодо послуг ТДВ (СК (ВАРТО), його партнерiв за
допомогою поштових вiдправлень, електронних засобiв зв'язку, SMS - повiдомлень, з
використанням мобiльного зв'язку або мережi IHTepHeT тощо на поштовi адреси, адреси
електронноi пошти, номери телефонiв, що наданi мною до ТДВ (СК (ВАРТО> (зазначенi в
будь-яких документах) або стаJIи вiдомi ТДВ (СК (ВАРТО) iншим чином.

Надаючи ТДВ (СК (ВАРТО) Згоду на вищезi}значених умовах, я усвiдомлюю та
поГоджуюсь, що передача ТЩВ кСК (ВАРТО) комерцiЙноТ тасмницi таlабообробка Moix
персонarльних даних може здiйснюватися, зокрема, iз використанням рiзних засобiв зв'язку,
мережi IHTepHeT, а також третiми особами, у тому числi за межами УкраТни таlабо iноземними
суб'ектами вiдносин, пов'язаними з персона,тIьними даними. Усвiдомлюю, що направлена
(передана) таким способом iнформацiя може стати доступною TpeTiM особам, та звiльняю Т{В
(СК (ВАРТО)) вiд пов'язаноi iз цим вiдповiдальностi (KpiM випадкiв, коли розкриття
iнформацiТ вiдбулося в результатi протиправних дiй в т.ч. хакерських атак TpeTix осiб до
ТДВ (СК (ВАРТО)).

Також, цим засвiдчую та гарантую, що у тих випацках, коли мною передаються ТЩВ <СК
кВАРТО> персональнi данi про будь-яких iнших фiзичних осiб (у тому числi членiв моеТ

родини), така передача цих даних здiЙснюсться мною з дотриманням вимог законодавства
УкраТни i не порушуе права таких осiб. Зобов'язуюсь самостiйно повiдомляти таких осiб про
склад та змiст переданих мною ТДВ (СК (ВАРТО) ix персональних даних, про мету збору
Т!В кСК (ВАРТО) iх персональних даних та про осiб, яким передаються ix персональнi данi,
а також про порядок реа-шiзацii ними прав, визначених Законом Украiни <Про захист
персональних даних>. Зобов'язуюсь вiдшкодувати Т!В (СК (ВАРТО> буль-якi збитки та
шкоду, завданi порушенням або недостовiрнiстю цiсi гарантii.

Щим визнаю, що умови Згоди поширюються на буль-якi договори, документи та iншi
вiдносини мiж мною та ТЩВ (СК (ВАРТО>, що виникли до пiдписання цiеТ Згоди або
виникнуть у майбутньому, пiсля if пiдписання, у т.ч. у зв'язку з будь-якими пропозицiями ТДВ
кСК кВАРТО>, моiми зверненнями до ТДВ (СК (ВАРТО) з приводу отримання фiнансових
послуг або вчинення будь-яких iнших фактичних дiЙ, спрямованих на отримання послуг Т.ЩВ
<СК кВАРТО>. При цьому, договори та iншi документи, пiдписанi мiж мною та ТЩВ <СК
(ВАРТО) можуть мiстити додатковi до Згоди умови розкриття ТДВ кСК (ВАРТО)
комерчiйноi тасмницi таlабо обробки персональних даних.

ТДВ (СК (ВАРТО)
код €ДРПОУ 4З|99626
адреса: 0l l33, м. КиiЪ, бульвар Лесi УкраТнки, будинок26
Банкiвськi реквiзити: п/р UА76З071 2З000002650401 07ЗЗ600
в ПАТ (БАНК ВоСТок)
тел.. +3809з7778808
електронна адреса: mai l@vartois.com.ua.
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