«ՌԵՍՈ» ԱԲՓԸ գործադիր տնօրեն
Կիրիլլ Կռուգլյակին
/Исполнительному директору СЗАО «РЕСО»
Кириллу Кругляку
От

ԱԱՀ /ФИО

-ից

Հասցե/Адрес

Հեռ/Тел.

e-mail

Ապահովագրության
Վկայագիր/Полис страхования №
Գործող/Действующий

с

/

/ 201

-ից

մինչև/по

/

/ 201

ԴԻՄՈՒՄ/ЗАЯВЛЕНИЕ
Կապված/
В связи с

Խնդրում եմ ուսումնասիրել սույն դիմումը և ընդունել որոշում ապահովագրական հատուցման վերաբերյալ
/прошу рассмотреть настоящее заявление и принять решение по выплате страхового возмещения.
Պատահարի ամսաթիվ/Дата
события
Պատահարի հանգամանքներ/
Обстоятельства события

Պատճառված նյութական վնասի չափ/Размер
причиненного материального ущерба

Պատահարի փաստը և վնասի չափը հիմնավորող փաստաթղթեր/Документы, подтверждающие факт
события и размер понесенного ущерба:
1.

2.

3.

4.

Ապահովագրական հատուցումը խնդրում եմ/Страховое возмещение прошу:
փոխանցել հաշվեհամարին/перечислить на расчетный счет
ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ/РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ
СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ:
Ստացող/Получатель

ՍՏԱՑՈՂԻ ԲԱՆԿ/БАНК
ПОЛУЧАТЕЛЯ

ԲՆՀ/БИК

ՔԱՐՏ.ՀԱՇ/К
ОР.СЧЕТ

ՀԱՇՎ.ՀԱՇ․/РАС.СЧЕТ

Սույնով, համաձայն առ 18/05/2015թ. №ՀՕ-49-Ն «Անձնական տվյալների մասին» ՀՀ օրենքի (այուսհետ՝
Օրենք), հաստատում եմ իմ համաձայնությունը իմ անձնական տվալների մշակման համար՝ վերը նշված
Օրենքի 3-րդ հոդվածով նախատեսված գործողությունները (գործարքները) կատարելու համար,այդ թվում
իմ անձնական տվյալների հավաքագրումը, համակարգումը, կուտակումը, պահպանումը, ճշգրտումը
(թարմացումը, փոփոխումը), տարածումը (այդ թվում փոխանցումը),ապանձնացումը, արգելափակումը,
պահպանումը և ոչնչացումը ապահովագրության Պայմանագրի պատշաճ կատարման նպատակով,
անձնական տվյալները ՌԵՍՈ ԱՓԲԸ տվյալների բազա ներառումը՝ նոր ապահովագրատեսակների մասին
տեղեկացնելու, մարքեթինգային , գովազդային և հետազոտական ակցիաներին մասնակցելու, ինչպես նաև
ապահովագրության պայմանագրի կատարման տեղեկատվական աջակցության իրականացման համար,
այդ թվում SMS հաղորդագրությունների, էլ. փոստի կամ այլ հասանելի մեթոդներով ծանուցումներ
ուղարկելու միջոցով:
Настоящим, в соответствии с законом РА от 18.05.2015 №ՀՕ-49-Ն «О персональных данных» (далее Закон) подтверждаю свое согласие на обработку своих персональных данных - на действия (операции),
предусмотренные статьей 3 вышеуказанного Закона, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование,
уничтожение персональных данных в целях надлежащего исполнения договора страхования, включения
персональных данных в клиентскую базу данных СЗАО РЕСО для информирования о новинках страховых
продуктов, участия в маркетинговых, рекламных акциях и исследованиях, а также для осуществления
информационного сопровождения исполнения договора страхования, в том числе посредством направления
уведомлений с применением смс-сообщений, по почте, по электронной почте и иными доступными
способами.
այո/да
ոչ/нет
Ապահովադիր/Страхователь

/

/201 .

ԱԱՀ/ФИО

ստորագրություն/подпись

