
ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΣΗ  Τραπεζικής Κάρτας                  
   

∆ηλώνω υπεύθυνα ότι εξουσιοδοτώ την Εταιρεία ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
∆ΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ -ΝΕΤΓΟΥΟΡΚ 21 Α.Ε., να χρεώνει στην παρακάτω τραπεζική µου κάρτα 
την αξία των συναλλαγών µου που πραγµατοποιούνται σ’αυτήν. Εγγυούµαι και εγκρίνω την 
χρέωση της πιστωτικής µου κάρτας. 
Οι Τραπεζικές Κάρτες που γίνονται δεκτές είναι : MASTERCARD & VISA  
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΡΤΑΣ : 
 
          

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ (ακριβώς όπως αναγράφεται στην κάρτα σας)  
 

               /  
Αριθµός Κάρτας             Λήξη (µήνας – έτος) 
 
Τύπος Κάρτας (παρακαλούµε µε ����) :   ���� Mastercard          ���� Visa    
∆ιεύθυνση:__________________________________________________________ 
  Οδός       Αριθµός  Πόλη   -   Τ.Κ. 
 
Α.Φ.Μ. ή Α.∆.Τ.(ηµ. έκδοσης) : _________________________Τηλ : ______________ 
 
Επιθυµώ να χρεώνεται η κάρτα µου µε το ποσό των : (Συµπληρώστε µε x στο αντίστοιχο 
τετράγωνο) 
 

Μηνιαίο Πρόγραµµα Συνεχούς Εκπαίδευσης CEP :                         Ποσότητα    Σύνολο 
 

����  40,00 € (∆υναµικό Πακέτο C.D.)                                           x  _____= _____  
����  41,60 € (∆υναµικό Πακέτο C.D. + 4% Εξοδα Αποστολής) x  _____= _____ 
����  32,00 € (Βασικό Πακέτο C.D.)                                               x  _____= _____  
����  33,28 € (Βασικό Πακέτο C.D. + 4% Εξοδα Αποστολής)     x  _____= _____ 
 
 
 ‘Οροι – Παρατηρήσεις: 
 

1. Οι εξουσιοδοτήσεις θα πρέπει να παραδίδονται στη Network 21 Hellas, το αργότερο µέχρι τις 20 
κάθε µήνα ώστε να µπορούν να χρησιµοποιηθούν  για τον επόµενο, απαραιτήτως µέσω των 
frontline & Πλατινένιων Ανεξάρτητων Επιχειρηµατιών της γραµµής αναδοχής σας. 

2. Η χρέωση της κάρτας που αφορά η παρούσα εξουσιοδότηση θα πραγµατοποιείται σε µηνιαία βάση 
από τις 1 έως τις 15 και θα  αφορά το πακέτο CEP  του συγκεκριµένου µήνα. 

3. Σε περίπτωση αλλαγής των στοιχείων της κάρτας (λόγω απώλειας, λήξης ή άλλης µεταβολής ) θα 
πρέπει να αποστέλλετε νέα εξουσιοδότηση µέσω της γραµµής αναδοχής σας. 

4. Εάν επιθυµείτε τη  διακοπή της  πληρωµής των πακέτων, µέσω της πιστωτικής κάρτας, θα πρέπει 
να γίνει γνωστοποίηση στη γραµµή αναδοχής και στη Network 21, ένα µήνα νωρίτερα από την 
προβλεπόµενη χρεώση. 

5. Όλες οι εξουσιοδοτήσεις πρέπει απαραιτήτως να έχουν πρωτότυπη υπογραφή σας και να έρχονται 
στα γραφεία µας µέσω της γραµµής αναδοχής σας. Η παρούσα εξουσιοδότηση είναι µοναδική και 
αφορά µόνο την κάρτα που µας δηλώνετε. 
 

Έχω διαβάσει και έχω αποδεχθεί τους αναφερόµενους όρους :  
 

     ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                           ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
 

_______________________                                              _______/_______/201___ 
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ FRONTLINE ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗ NETWORK 21:  
 
 

 


