"Алианц Банк България" АД

ДЕКЛАРАЦИЯ
На основание чл.19, ал.1, от Закона за защита на личните данни, “Алианц Банк България” АД, със седалище и
адрес на управление гр. София, бул. “Мария Луиза” № 79, с ЕИК № 128001319, представлявано заедно от всеки
двама от изпълнителните директори Светослав Велеславов Гаврийски, Дорчо Димитров Илчев и Росен Стоядинов
Станимиров, както и заедно от прокуриста Орлин Ценков Пенев и всеки един от изпълнителните директори,
уведомява клиентите си, че:
1. Банката е вписана като администратор на лични данни в регистъра, поддържан от Комисията за защита на
личните данни.
2. Предоставените от тях лични данни се използват от БАНКАТА за целите на: сключването и изпълнението на
договори; реализация на законните права и интереси на БАНКАТА във връзка със сключените договори.
3. При наличие на съгласие, личните им данни могат да бъдат разкривани на следните категории получатели:
лица, имащи качеството “обработващ лични данни” по смисъла на пар.1, т.3 от ЗЗЛД; лица и институции,
съхраняващи на законно основание данни относно тяхната платежоспособност и платежоготовност; на трети лица
за нуждите на директния маркетинг; на трети лица, институции или организации в случаите, когато разкриването е
по силата на изрична законова разпоредба; на трети лица за статистически цели; на трети лица, съгласно
договореното между страните.
4. Предоставянето на личните им данни има изцяло доброволен характер. Отказът за предоставянето им е
основание за БАНКАТА да откаже да сключи договор.
5. Предоставените лични данни ще бъдат съхранявани от БАНКАТА при нормативно определените специални
мерки за защита. Всяко лице, предоставило личните си данни има право на достъп до тях, както и право да иска
коригирането им по реда и условията на ЗЗЛД.

Долуподписаният(та) …………………………………………………………………………………………………………………………….
л.к.№ …………………………….., издадена от ……………………………….на ……………………………….. година, валидна до
…………………………………….., постоянен адрес: ……………………………………………………………………………………………

ЕГН: ………………………………………………………………………
(за чужд гражданин - ЛНЧ или дата и място на раждане)

1. Декларирам, че съм предоставил информация за себе си, представляваща лични данни по смисъла
на ЗЗЛД, доброволно и че съм запознат с информацията, предоставена от БАНКАТА на основание чл.
19, ал. 1 от ЗЗЛД и съм съгласен личните ми данни да бъдат обработвани по посочения в нея начин.
………………………………………………………………………………………………………………………………………… (Клиентът има
право да заяви, че не е съгласен личните му данни да се използват за целите на директния маркетинг - изписва го собственоръчно)

2. Декларирам, на основание чл.8а, ал.14, т.2 от Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу
изпирането на пари (ППЗМИП), във връзка с чл.5а от Закона за мерките срещу изпирането на пари, че:
……………..................................................................................(заемам/ заемал съм или не заемам – изписва се собственоръчно)
................................................................................................................................................................................................................... *
( заеманата длъжност в случай на положителен отговор)
3. Декларирам, че ……………………………………………………………………………………………..

(съществува/ не съществува свързаност – изписва се собственоръчно)
между мен и лице заемащо някоя от длъжностите по т. 2 (две) по-горе, която се основава на отношения между:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. **

Задължавам се да уведомя Банката при промяна на някое от обстоятелствата по точка 2 и 3.
Гр. ………………………………
Дата…………………………….
1202 София
бул. “Кн. Мария Луиза” № 79

…………………………………………
Тел.: 02. 9215414, 9215404
Факс: 02. 9819307, 9802102

http://www.allianz.bg.bank
ЕИК 128001319

"Алианц Банк България" АД
(подпис на декларатора)

* Декларира се заемането на следните длъжности:
а) Висша държавна длъжност в Република България или в чужда държава, или приложима длъжност в
институциите и органите на Европейския съюз и в международни организации, като
- Държавен глава, ръководител на правителства, министър и заместник-министър;
- член на парламенти;
- член на конституционни съдилища, на върховни съдилища или на други висши органи на съдебната
власт, чиито решения не подлежат на последващо обжалване освен при изключителни обстоятелства;
- член на сметна палата;
- член на управителни органи на централни банки;
- посланик и управляващ дипломатически мисии;
- висш офицер от въоръжените сили;
б) длъжност - член на административни, управителни или надзорни органи на държавни предприятия и
търговски дружества с едноличен собственик държавата;
в) Длъжност - кмет на община или район, заместник - кмет на община или район; председател на
общински съвет.
** Декларира се наличието на отношения на свързаност между:
- съпрузи или лица, които живеят във фактическо съпружеско съжителство;
- низходящи от първа степен и техните съпрузи или лицата, с които живеят във фактическо съпружеско
съжителство;
- възходящи от първа степен;
- лица в близки търговски, професионални или други делови отношения;
- действителни собственици на юридическо лице, представляващи, управляващи юридическо лице;
- едноличен собственик или действителен собственик на юридическо лице създадено в полза на лице по
точка 2.
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