
Anexă  la Cererea de încheiere a contractului de asigurare   _________________________ 

NOTĂ. Se completează doar de către persoanele fizice. 

Operator de date cu caracter personal numarul 0000895-003 

CONSIMŢĂMÎNT  

privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

 Prin aplicarea semnăturii de mai jos, îmi exprim în mod expres consimțământul privind următoarele: 
 

 Prelucrarea de către Î.M. Compania de Asigurări Grawe Carat Asigurări S.A. a datelor mele cu caracter personal şi/sau ale copilului minor (persoană 

asigurată, beneficiar) 
 

 care se conțin în cererea de asigurare, contractul de asigurare şi actele anexate la acestea;  

 care se conţin în acordurile de modificare ale contractului de asigurare; 
 ale căror prelucrare este necesară întru examinarea/încheierea/ executarea/încetarea contractului de asigurare chiar dacă asemenea date cu 

caracter personal nu sunt conținute în cererea de asigurare, contractul de asigurare şi actele anexate la acestea.  

  
 

 Prelucrarea de către Î.M. Compania de Asigurări Grawe Carat Asigurări S.A. a datelor mele cu caracter personal special şi/sau ale copilului minor 

(persoană asigurată, beneficiar) privind starea de sănătate, a datelor mele privind condamnările contravenționale și a datelor mele privind condamnările 

penale precum şi dreptul de a solicita şi primi de la instituţiile şi autorităţile competente aceste date, 

 care se conțin în cererea de asigurare, contractul de asigurare şi actele anexate la acestea; 

 care se conţin în acordurile de modificare ale contractului de asigurare; 

 ale căror prelucrare este necesară întru examinarea/încheierea/ executarea/încetarea contractului de asigurare chiar dacă asemenea date cu caracter 

personal special nu sunt conținute în cererea de asigurare, contractul de asigurare şi actele anexate la acestea;  

 

   
 

 Transmiterea de către Î.M. Compania de Asigurări Grawe Carat Asigurări S.A.către terți, în scopul exercitării drepturilor şi îndeplinirii obligaţiilor 

prevăzute de lege, a datelor mele cu caracter personal şi/sau ale copilului minor (persoană asigurată, beneficiar): 

 care se conțin în cererea de asigurare, contractul de asigurare şi actele anexate la acestea;  
 care se conţin în acordurile de modificare ale contractului de asigurare ; 

 ale căror prelucrare este necesară întru examinarea /încheierea/ executarea/încetarea contractului de asigurare chiar dacă asemenea date cu caracter 

personal nu sunt conținute în cererea de asigurare, contractul de asigurare şi actele anexate la acestea.  

   
 

 Transmiterea transfrontalieră de către Î.M. Compania de Asigurări Grawe Carat Asigurări S.A. a datelor mele cu caracter personal şi/sau ale copilului 

minor (persoană asigurată, beneficiar), inclusiv speciale,  

 
 care se conțin în cererea de asigurare, contractul de asigurare şi actele anexate la acestea; 

 care se conţin în acordurile de modificare ale contractului de asigurare; 

 ale căror prelucrare este necesară întru examinarea/încheierea/executarea/încetarea contractului de asigurare chiar dacă asemenea date cu caracter 
personal nu sunt conținute în cererea de asigurare, contractul de asigurare şi actele anexate la acestea,  

către: 

 
 □ acționarul majoritar al Î.M. Compania de Asigurări Grawe Carat Asigurări S.A. (Republica Austria fiind stat destinatar) 

 □ societatea de reasigurare “Grazer Wechselseitige Versicherung AG”, Graz/ Mondial Assistance (Republica Austria fiind stat destinatar);  

 □ societatea de regularizare a daunelor și recuperare a datoriilor „AVUS Worldwide Claims Service GmbH & Co. KG” / Mondial Assistance 

(Republica Austria fiind stat destinatar), inclusiv subdiviziunile teritoriale ale acesteia, în dependență de statul în care își are domiciliul și/sau reședința și/sau 

sediul persoana responsabilă de producerea cazului asigurat (dacă o asemenea transmitere transfrontalieră este necesară pentru acțiuni de regularizare a 

daunelor și/sau recuperare a datoriilor). 

   
 

 Utilizarea de către Î.M. Compania de Asigurări Grawe Carat Asigurări S.A. a datelor mele cu caracter personal în vederea informării mele despre 

actualizările din structura programelor (produselor) de asigurare ale Î.M. Compania de Asigurări Grawe Carat Asigurări S.A., lansarea de campanii 

promoționale și produse de asigurare noi, date despre Î.M. Compania de Asigurări Grawe Carat Asigurări S.A., precum și despre anumite aspecte ale 

contractelor de asigurare încheiate de către mine cu Î.M. Compania de Asigurări Grawe Carat Asigurări S.A. 

   
 

 De asemenea în legătură cu cele indicate mai sus, prin aplicarea semnăturii de mai jos confirm în mod expres că mi-au fost aduse la cunoștință informațiile și 

drepturile prevăzute în Art. 12-18 din Legea Republicii Moldova nr.°133 din data de 8 iulie 2011 "privind protecția datelor cu caracter personal"  

 

 

Nume / prenume /  data/ 

 

semnătura 

 

 

 


