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АНКЕТА-ЗАЯВА №    

про приєднання до Правил надання послуг користувачам Системи Benish Guard 

Для клієнтів фізичних осіб 

Відомості про Транспортний засіб та Клієнта: 

Марка, модель 

Транспортного засобу 

Державний номерний знак 

Транспортного засобу 
Ідентифікаційний номер Транспортного засобу (VIN код) 

Колір 

Рік випуску 

Свідоцтво про реєстрацію Транспортного засобу, Серія, № від 

Зареєстровано на 

ПІБ Клієнта за Договором 

Паспорт (серія, номер, ким і коли виданий) 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків 

Поштова адреса для отримання кореспонденції 

Контактний телефон 

Контактна електронна адреса 

Дата народження 

Контакти Довірених осіб Клієнта 

ПІБ першої контактної особи (повністю) 

Контактний телефон першої особи 

ПІБ другої контактної особи (повністю) 

Контактний телефон другої особи 

ПІБ третьої контактної особи (повністю) 

Контактний телефон третьої особи 

Ознайомившись із Правилами надання послуг користувачам Системи Benish Guard виявляю бажання підключити:  

Пакет Послуг Період надання послуг 

12 місяців 

Клієнту присвоєно логін та надано тимчасовий пароль для доступу в особистий кабінет користувача Benish Guard Online: 

Логін користувача (заповнюється латиницею) 

Існуючий логін (якщо клієнт бажає використовувати уже 

існуючий обліковий запис) 

*за замовчування для входу в систему використовується пароль qwerty123. Його потрібно самостійно змінити на вкладці «Профіль» 

Я згоден (-на) з тим, що ця Анкета-заява разом з Правилами надання послуг користувачам Системи Benish Guard, Тарифами, а також 

Керівництвом з експлуатації Системи Benish Guard становлять між мною та Компанією договір про надання послуг. Я ознайомився (лася) 

з договором про надання послуг до його укладення і згоден (-на) з ними. Я зобов’язуюсь виконувати вимоги Правил надання послуг 
користувачам Системи Benish Guard, а також регулярно ознайомлюватися з їх змінами на Офіційному сайті: http//benishgps.com. 

Підписуючи цю Анкету-заяву, я даю дозвіл на обробку Компанією моїх персональних даних з метою та на умовах, що встановлені в 

Правилах надання послуг користувачам Системи Benish Guard; підтверджую, що мене проінформовано про мої права, що пов’язані зі 
зберіганням та обробкою моїх персональних даних, визначені чинним законодавством, про цілі збору даних і осіб, яким передаються мої 

персональні дані.     

З метою недопущення протиправних дій щодо мого транспортного засобу та мене, доручаю Компанії виступати від мого імені в 
якості законного представника, включаючи право звернення до спеціальних служб та повідомлення їх про будь-які  сигнали тривоги, що 

надходять від Системи Benish Guard на власний розсуд Компанії. 

Я підтверджую, що надані мною відомості заповнені правильно. Зобов’язуюсь про усі зміни щодо особистих відомостей інформувати 
Компанію, не пiзнiше 5-ти днів з моменту їх виникнення. 

КЛІЄНТ: 

ПІБ 
Підпис 

Дата 

ВІДМІТКИ КОМПАНІЇ 

Анкету-заяву прийняв 

____________________________________________________  ____________________  

ПІБ, посада      М.п., підпис 

Дата 

Дата встановлення обладнання Системи Benish Guard 

Серійний номер обладнання  

Назва установочного центру, місто 




