ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ
Αγαπητέ Πελάτη
Με στόχο τη βελτίωση της εξυπηρέτησης σας, παρακαλώ όπως συµπληρώσετε τα πιο κάτω στοιχεία που αφορούν τον
λογαριασµό ηλεκτρικού ρεύµατος που εκδίδεται στο όνοµα σας. Τα στοιχεία αυτά θα χρησιµοποιούνται αποκλειστικά από την
ΑΗΚ για να βελτιώσουµε την επικοινωνία µαζί σας, εισάγοντας ταυτόχρονα νέες αναβαθµισµένες υπηρεσίες.
Ονοµατεπώνυµο / Όνοµα Εταιρείας:
Αριθµός Ταυτότητας ή Αριθµός Διαβατηρίου ή Αριθµός Εγγραφής Εταιρείας:

Αριθµός Λογαριασµού ΑΗΚ (11 ψηφία):

Διεύθυνση Παροχής του πιο πάνω λογαριασµού:

Kινητό Tηλέφωνο: (για επικοινωνία και αποστολή µηνυµάτων SMS)

Σταθερό Τηλέφωνο:

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail):

Δήλωση του πελάτη και συγκατάθεση
Βεβαιώνω ότι είµαι ο πελάτης του λογαριασµού και όλα τα στοιχεία που παρέχονται πιο πάνω είναι ακριβή. Οποιαδήποτε
χρήση των πιο πάνω στοιχείων είναι για αποκλειστική εξυπηρέτηση µου ως πελάτη της ΑΗΚ, µε σκοπό τη βελτίωση της
πληροφόρησης µου τηλεφωνικώς, µέσω e-mail ή sms.
Παρακαλώ συµπληρώστε µε

ένα από τα πιο κάτω:

Επιθυµώ να λαµβάνω τον λογαριασµό µου και τυχόν υπενθύµιση για παράλειψη εξόφλησης λογαριασµού µόνο µε
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. Τα χρήµατα που θα εξοικονοµούνται λόγω της µη εκτύπωσης και αποστολής των πιο πάνω
µέσω ταχυδροµείου να δοθούν στο πιο κάτω Παγκύπριο Φιλανθρωπικό Ίδρυµα της επιλογής µου*:
Αντικαρκινικός Σύνδεσµος Κύπρου
Κοινότητα Αγίου Λουκά του Ιατρού
Παγκύπριος Σύνδεσµος “Ένα Όνειρο Μια Ευχή”

Europa Donna Κύπρου
Φιλανθρωπικό Σωµατείο Αλκυονίδες
Φιλανθρωπικό Σωµατείο Βαγόνι Αγάπης

Αντιλαµβάνοµαι ότι τα έγγραφα αυτά θα σταµατήσουν να µου αποστέλλονται µέσω των Ταχυδροµικών Υπηρεσιών.
Δεν επιθυµώ να λαµβάνω τον λογαριασµό µου µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
Δηλώνω ότι έλαβα και υπέγραψα το Γενικό Έντυπο Συγκατάθεσης µε το οποίο η ΑΗΚ µε πληροφορεί για τα δικαιώµατα
µου µε βάση τις πρόνοιες του Γενικού Κανονισµού Προστασίας Δεδοµένων ΕΕ 2016/679 και της εκάστοτε εν ισχύ εθνικής
Νοµοθεσίας, όπως αυτά εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.

Ηµεροµηνία

Υπογραφή Πελάτη/Σφραγίδα για Νοµικά Πρόσωπα

*Αυτή η προωθητική ενέργεια ξεκίνησε στις 17 Νοεµβρίου 2017 και θα συνεχιστεί µέχρι τις 31 Δεκεµβρίου 2021.

