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ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΠΑΓΙΑΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 
ΜΕΣΩ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ / ΧΡΕΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ

Προς: Τµήµα ∆ιαχείρισης Οφειλών
ΗΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2,  115 26 Αθήνα

 Τ.: 18228,  Φ.: 213 00 75 498,  E-mail: Creditcard@heron.gr  

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 την ανάκληση/ακύρωση της από . . . . . /. . . . . /. . . . . . . . . Πάγιας Εντολής για την εξόφληση µέσω της ανωτέρω δηλωθείσας Πιστωτικής Κάρτας όλων των 
οφειλών µου έναντι της ΗΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ από την προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, δυνάµει της συναφθείσας µεταξύ µας Σύµβασης Προµήθειας.
Με την παρούσα ανάκληση/ακύρωση της Πάγιας Εντολής για την εξόφληση µέσω της Πιστωτικής Κάρτας, αναγνωρίζω ότι ενεργοποιείται αυτοµάτως το άρθρο 8 της Συµβάσεως 
Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας µε την ΗΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΕΡΕΣΙΩΝ, τα συµφωνηθέντα εις το οποίο έχω αποδεχθεί µε την υπογραφή της Συµβάσεως, και 
συνεπώς οφείλω να προβώ άµεσα στην κατάθεση Εγγύησης, σύµφωνα µε τα ρητώς οριζόµενα στο ως άνω αναφερόµενο άρθρο 8 της Συµβάσεως Προµήθειας.

2. Ενηµέρωση σχετικά µε την προστασία των ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
Με την παρούσα αποδέχοµαι την επεξεργασία των απολύτως αναγκαίων προσωπικών µου δεδοµένων από την Εταιρεία, προκειµένου να ανακληθεί η πάγια εντολή για την εξόφληση 
Λογαριασµών Κατανάλωσης µέσω της ανωτέρω δηλωθείσας Πιστωτικής Κάρτας. Η Εταιρεία 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 Κάρτα 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/)


