ЗАЯВЛЕНИЕ
за достъп до услугата BAEZ.net
ПЕРСОНАЛНИ ДАННИ

Клиент

ЕИК/БУЛСТАТ

e-mail

телефон за контакт

Представител-три имена

ЕГН/ЛИЧ

Представител-три имена

ЕГН/ЛИЧ

чрез пълномощник – три имена

ЕГН/ЛИЧ

чрез пълномощник – три имена
ЕГН/ЛИЧ
С настоящото заявявам желание за достъп до усуагата BAEZ.net на следните потребителите, на които да бъде
предоставен/отнет достъпа.
Имена на потребител (име, презиме,
фамилия):

Email адрес на потребителя

Предоставяне
на достъп
□
□
□
□

Отнема
не на
достъп
□
□
□
□

ДЕКЛАРАЦИЯ:
 Подписвайки това Заявление, потвърждавам верността на всички горепосочени от мен данни.
 Нося пълна отговорност за предоставените от мен права за достъп до услугата BAEZ.net на трети лица, както
и за подаваните от тях данни от името и за сметка на представляваното от мен дружество.
 Всяка кореспонденция от БАЕЗ ЕАД, изпратена към някой от потребителите по-горе на посочените
електронни адреси, се смята за връчена или получена от представляваното от мен дружество, с всички
предвидени в закона или в съответния застрахователен договор правни последици.
 Запознат съм с Общите условия за Ползване на услугата BAEZ.net и приемам прилагането им в отношенията
между застрахования и БАЕЗ ЕАД.
 Съгласен съм да предоставя на БАЕЗ ЕАД горепосочените в това <Заявление за достъп до услугата
BAEZ.net> лични данни.
 С подписването на настоящото заявление, неразделна част от Общите Условия за Ползване на услугата
BAEZ.net, потвърждавам, че доброволно съм предоставил своите лични данни и данните на упълномощени
от мен лица и давам изричното си съгласие БАЕЗ ЕАД да съхранява, обработва и използва личните ми данни
и тези на упълномощените от мен лица, като се съгласявам и оторизирам БАЕЗ ЕАД да предоставя
информация, представляваща застрахователна тайна или лични данни за мен и упълномощените от мен лица
на нейни адвокати, счетоводители, одитори и други външни консултанти и лица, в договорни отношения с
БАЕЗ ЕАД, както и на други финансови и застрахователни институции в страната и в чужбина или свързани
с БАЕЗ ЕАД лица по смисъла на приложимото право, включително за целите на предлагането на
застрахователни продукти и услуги и проучвания относно предлаганите от БАЕЗ ЕАД продукти и услуги.

За Клиента: Име и фамилия

За Клиента: Име и фамилия

Подпис:

Подпис:

Дата:

Дата:

