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Προσωπικά Στοιχεία 

Ηµεροµηνία              /              /

 Υπογραφή Αιτούντος            Υπογραφή Κατόχου Κάρτας      Για την ΗΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

Ονοµατεπώνυµο / Επωνυµία Εταιρείας:

Αριθµός Παροχής: ΑΦΜ: ∆ΟΥ: 

 :liam-e :ότηνιΚ :ονωφέληΤ

 Στοιχειά Kάρτας

Αριθµός Κάρτας:

Είδος Κάρτας:  Mastercard  Visa   

Ονοµατεπώνυµο ∆ικαιούχου Κάρτας:
(Με λατινικούς χαρακτήρες όπως αναγράφεται στην πιστωτική σας κάρτα)

Ηµερ/νία Λήξης Κάρτας:

1. Αποδοχή Όρων Πελάτη
Με την παρούσα αιτούµαι, αποδέχοµαι και εγκρίνω την ενεργοποίηση πάγιας εντολής για την εξόφληση µέσω της ανωτέρω δηλωθείσας πιστωτικής κάρτας (η «Πιστωτική Κάρτα») όλων 
των οφειλών µου έναντι της ΗΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (στο εξής «Εταιρεία») από την προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, δυνάµει της συναφθείσας µεταξύ 
µας Σύµβασης Προµήθειας. Σε περίπτωση ενεργοποίησης Πάγιας Εντολής Χρέωσης Πιστωτικής Κάρτας για την εξόφληση Λογαριασµού Κατανάλωσης για Οικιακή ή για Επαγγελµατική 
Χρήση, και για όσο διάστηµα είναι σε ισχύ η ανωτέρω Πάγια Εντολή, απαλλάσσοµαι από την προβλεπόµενη στο άρθρο 8 της Συµβάσεως Προµήθειας, καταβολή Εγγύησης, Σε περίπτωση 
κατάργησης ή απενεργοποίησης της Πιστωτικής Κάρτας ή αίτησης για ανάκληση, της µε το παρόν ενεργοποιηθείσας Πάγιας Εντολής, υποχρεούµαι να προβώ άµεσα στην καταβολή 
Εγγύησης, κατά τα συµφωνηθέντα στο άρθρο 8 της Συµβάσεως Προµήθειας. Περαιτέρω, δηλώνω υπεύθυνα ότι νοµιµοποιούµαι να κάνω χρήση της Πιστωτικής Κάρτας για τους σκοπούς 
εξόφλησης των υποχρεώσεών µου εκ της Συµβάσεως Προµήθειας έναντι της ΗΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ∆ηλώνω ως κάτοχος της Πιστωτικής Κάρτας, ότι 
συναινώ κατόπιν συµφωνίας µε τον αιτούντα, στην ενεργοποίηση πάγιας εντολής χρέωσης της Πιστωτικής Κάρτας µου για την εξόφληση των Λογαριασµών Κατανάλωσης του αιτούντος. 

2. Ενηµέρωση σχετικά µε την προστασία των ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
Με την παρούσα αποδέχοµαι την επεξεργασία των προσωπικών µου δεδοµένων από την Εταιρεία, στο πλαίσιο εκτέλεσης της Πάγιας Εντολής για την εξόφληση των Λογαριασµών µου, 
µέσω χρέωσης της Πιστωτικής Κάρτας. Η Εταιρεία προβαίνει στην επεξεργασία των απολύτως αναγκαίων προσωπικών δεδοµένων προκειµένου να ενεργοποιηθεί η πάγια εντολή για 
την εξόφληση Λογαριασµών Κατανάλωσης µέσω πιστωτικής κάρτας, διατηρεί τα προσωπικά σας δεδοµένα µε ασφάλεια για όσο χρόνο διαρκεί η συναλλακτική µας σχέση, µε την 
επιφύλαξη της ανάκλησης της πάγιας εντολής εκ µέρους σας και δεν κοινοποιεί ούτε διαβιβάζει τα δεδοµένα σε τρίτους, πέραν των Χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων µέσω των οποίων 
εκτελούνται οι πάγιες εντολές. Σε περίπτωση που η δηλωθείσα πιστωτική ανήκει σε τρίτα πρόσωπα, βεβαιωθείτε ότι νοµιµοποιείστε για την παροχή των στοιχείων της και είστε 
εξουσιοδοτηµένοι προς τούτο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το πως επεξεργαζόµαστε τα προσωπικά σας δεδοµένα καθώς και για την άσκηση των δικαιωµάτων σας, 
παρακαλώ ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου η οποία είναι διαθέσιµη στην ιστοσελίδα µας (https://heron.gr/πολιτικη-απορρητου/)


