Політика конфіденційності
1. Даючи згоду на реєстрацію на сайті або при заповнення заявок на оформлення страхових
продуктів, Клієнт (користувач сайту) погоджується із цією Політикою конфіденційності,
укладаючи відповідну Угоду про конфіденційність, надалі – Угода.
2. Збір, зберігання, використання, обробка, розголошення інформації, отриманої
адміністрацією сайту в результаті відвідування Клієнтом сайту та / або заповнення
реєстраційних форм, в тому числі персональних даних Клієнта, здійснюється адміністрацією
сайту, відповідно до законодавства України.
3. Клієнт усвідомлює і надає згоду на збір і обробку своїх персональних даних адміністрацією
сайту в рамках і з метою, передбачених умовами Угоди; зобов'язується повідомляти в
письмовій формі адміністрацію сайту при бажанні виключити свої персональні дані з баз даних
сайту.
4. У разі реєстрації на сайті або заповнення заявок на оформлення страхових продуктів,
персональні дані можуть передаватися наступним третім особам: системам з збору статистики
відвідувань сайту, банкам, страховим посередникам, страховим компаніям.
5. Інформація, отримана в результаті використання відвідувачами сайту для авторизації на
сайті - ім'я, прізвище, дата народження, адреса електронної пошти. Дана інформація
використовується сайтом для ідентифікації Клієнта і надання доступу до функцій особистого
профілю користувача.
6. Доступ до особистої інформації Клієнта здійснюється через систему авторизації з логіном і
паролем. Клієнт зобов'язується самостійно забезпечити збереження авторизаційних даних, та
ні в якому разі не розголошувати їх третім особам. Будь-які зміни особистої інформації, внесені
за допомогою авторизаційних даних, будуть вважатися здійсненими особисто Клієнтом.
7. На виконання вимог Закону України “Про захист персональних даних” №2297-VI від
01.06.2010, далі - Закон, при укладенні електронного договору страхування і згодою з
відповідною Офертою (загальними умовами договору страхування), Клієнт надає адміністрації
сайту свою повну, необмежену терміном, безвідкличну згоду на обробку його персональних
даних будь-яким способом, передбаченим Законом, а також відмовляється від письмового
повідомлення про включення інформації про нього в базу персональних даних сайту/
адміністрації сайту та обраного постачальника послуги, передачу або надання доступу третім
особам без отримання додаткової згоди Клієнта.
8. Клієнт підтверджує, що ознайомлений зі своїми правами як суб'єкта персональних даних, в
відповідності з Законом і надає свою згоду на отримання SMS-повідомлень, електронних
повідомлень в популярні месенджери та електронних/ паперових листів від адміністрації
сайту та його партнерів, які здійснюють оформлення страхових послуг.

