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З меlOю вuконлItя Ста,\овою комлахiсю (БРокБlзНЕс> вимог п. З6.2 fi. Зб ЗахоlIу Украiпи (Про обов'язкове стрiцуваllня ци3lльпо-правовоl

вiдловiд&,iьносгi власнихiв ltаземпих транслорr H]{I засобiв,), прошу налравrrrи Mclti письмоsс повйомленtя про приill!rте рiшення на:
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] Вiдlоsiдло до Закову УкраiЬи (Про Захист персоIlмыlих Мнuх)} вИ 01,06.2010 рОку N9 2297-vI, rlадаю бсзвiдкличну згоду щодо обрбки
] своiх персонмьвих данпх Сцаховою компанiсю (БюкБIзНВС1 з це!о9 обслуmвувйня клiсllтiв з якими укJlадсно договори стрiцуванlлl а l

також бу.аь-якями треГiми осйами, за якимИ Стахова компапiя ((БРОt(БIЗНЕО) неaе siдповiднi зобов'язанн, як сФаховик, зriдно сгfiтi 20 Змону

у*ры"i ,iпр с.рфвiшяrD та cTaTTi 988 Цивiльноm кодексу YKpaitlя, а також дотряманням Стра-ховою компа|liсЮ (БРОКБIЗrIЕС) mСМНйЦi

gФахуваяня у вiдповiдllосгi до сгеггi 40 закону Украiня (Про сФахуваяllяD,- 'дала 
обробка може також здiйснюватись будь_якимн третiми особами, яким Страхоsик надав 1пке праао Згlдllо З Чинялм Зiцоllодавством

Украiни, Я посuiдчую, що озяайомлений(а) зi своiми правами як суб'€кm лерсональпих лаrlих, вiдповiдно до Закону УкраiпИ (Про захисГ

: n"p"o"-uun* д*п- вiл 01,06.2010 року Й 2297-VI, а також повiдомлений про те, що з момснту о,фимання Стаховяком цiсi Заяви персопальнi

] данi, зазна,rснi у нiй включспi до бази персонаT ьних даних Стаховика)),
Уповrrоважую iTpакoBn*u 

"а 
залrо-"r"" проведелtи оцiнкrr майна з мсфЮ визваченюI розмiру мrrгерiмьпоrо збитку/ розмiру лрямого збиrку,

.*дr,о- Ь","пЪр*ому засобу (iншому майну) / з мегою визначення рипковоi (дiйсноi) Bapmcтi транспортноr0 засобу. У випад(у

консrруь.пrвiюi загибелi, коли сума вiдlовлювальною ремоlrгу т/з лереsящуе суму ринкоsоi варюgгi т/з lla МОМ€m HacтarlruI аИПаДКУ, Не

a-"рЁ.,уо npo* ч*вачення ринковоi BapTDcIi,/a у поr*ол,."uоrУ c.aHi задоllомоmю iнгернgг - ayкllioнy в mму числi (АвтOоплайll УхраiнФ), За
] цiсю полiсю я/моi предстаsникИ 

"" 
or}n"u" (лаjl(-ли) вi,ашколуваlня вiд iншоi сФа-rовоi комланil а тмож ,le, подавав (-ла/(-ли) заяв яа

' вiдrrкодуванrrя шкй в iншу сгра*ову ioMпanift)- i проi,,Еорuо"чпий Са), шо llадавши неправлипl вiломосri про подiю. можf бги позбавлелий

прlва на отримitн}п fiрs,хоsого вiдIlкодуванхя,
.процедур. прqмого вр.гулюв!яii ]бmкiв вlлоовцно ло полокцнr, пreр,!кепоrо протоколом Преrшii 11ТСБУ Лj76ПOlб sИ l0.03.20lб Р.

M,",nfi,ff Jа р.

гrшllllll

. Пос4да

гI.1,Б,/п

|лl|нс

Страховпкд,.що прUй Яв цей докr.*меrlт:

M,ll,

вiдшкодування

пг

VtrЕ Гэд7ldarv

Дата: (_, _ р


