Κλήμεντος 33, KENTRIKI BUILDING, 1061 Λευκωσία, Κύπρος
Τ.Θ. 25131, 1307 Λευκωσία, Κύπρος
Tηλ.: 22-745745, Φαξ: 22-731082, Ε-mail: info@kentriki.com.cy

Αρ. Απαιτήσεως:
Claim No.:

Απόδειξη Απαλλαγής - Discharge Receipt
Σε αντάλλαγμα του ποσού των Ευρώ
In consideration of the sum of Euro
€

το οποίο πληρώθηκε από την ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η «ΚΕΝΤΡΙΚΗ» ΛΤΔ σ’ εμένα/εμάς,
this day paid by INSURANCE COMPANY “KENTRIKI” LTD to me/us,

εγώ ο/εμείς οι
I/we
δια της παρούσης αποδέχομαι το ως άνω ποσόν προς πλήρη ικανοποίηση και εξόφληση όλων των απαιτήσεων μου/μας,
hereby accept such sum in full settlement of all of my/our claims
είτε εν σχέσει με προσωπικές σωματικές βλάβες, υλικές ζημιές, είτε εν σχέσει με οποιεσδήποτε άλλες ζημιές ή απώλειες
for loss, injury or damage present or future, that I have or may have against you
είτε αυτές είναι εμφανείς, είτε αφανείς είτε αυτές εκδηλωθούν στο μέλλον τις οποίες υπέστην συνέπεια
in connection with or in any way arising out of an
ατυχήματος που συνέβη εις
occurrence at

κατά ή περί την
on the

20

Περαιτέρω δηλώνω ότι η δική μου αποδοχή του ως άνω ποσού δεν θα θεωρηθεί ως αποδοχή ευθύνης εκ μέρους σας.
And I further agree that this payment is not to be deemed as admission of liability on your part.

Ημερομηνία:
Date:
Μάρτυρες:
Witnesses:
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Υπογραφή:
Signature:
Αρ. ταυτότητας:
ID No:
Επάγγελμα:
Occupation:
Διεύθυνσις:
Address:

1

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
1.

Στο πλαίσιο παροχής ασφαλιστικών υπηρεσιών, η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η «ΚΕΝΤΡΙΚΗ» ΛΤΔ συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα που
είναι απαραίτητα για τους σκοπούς που προσδιορίζονται στο παρόν έγγραφο.

2.

Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η «ΚΕΝΤΡΙΚΗ» ΛΤΔ είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας ως προς τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγει και επεξεργάζεται.

3.

Το παρόν έγγραφο περιέχει κάποια προσωπικά σας δεδομένα τα οποία μας δόθηκαν από εσάς για σκοπούς απόδειξης απαλλαγής ως αναγράφεται πιο πάνω. Σας
πληροφορούμε ότι το παρόν έγγραφο θα φυλαχθεί στο αρχείο μας για το χρονικό διάστημα που μας επιβάλλει η ισχύουσα νομοθεσία και για το χρονικό διάστημα
παραγραφής αγώγιμων δικαιωμάτων όπως αυτό ισχύει κατά τον χρόνο του ατυχήματος. Δεν θα προχωρήσουμε σε οποιαδήποτε επεξεργασία των δεδομένων σας
εκτός σε περιπτώσεις που προβείτε σε μελλοντική νομική αξίωση εναντίον της ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Η «ΚΕΝΤΡΙΚΗ» ΛΤΔ περιλαμβανομένων των
γεγονότων της παρούσας απόδειξης απαλλαγής που υπογράψατε, ή για σκοπούς ανάκτησης (recovery) του ποσού όπως φαίνεται στο έγγραφο που υπογράψατε
πιο πάνω ή σε περιπτώσεις που η Εταιρεία θελήσει να τα χρησιμοποιήσει για στατιστικούς σκοπούς βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, ή για να ικανοποιήσουμε
ένα δικό σας μελλοντικό αίτημα που αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα στο παρόν έγγραφο. Νοείται ότι η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η «ΚΕΝΤΡΙΚΗ» ΛΤΔ
δικαιούται να χρησιμοποιήσει το παρόν έγγραφο ως μαρτυρία στο Δικαστήριο, αν παραστεί ανάγκη.

4.

Γνωστοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να γίνει στους υπαλλήλους της ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Η «ΚΕΝΤΡΙΚΗ» ΛΤΔ που χειρίζονται
την παρούσα υπόθεση, σε εκτελούντες την επεξεργασία και/ή στους συνεργάτες μας (π.χ. δικηγόρους της Ασφαλιστικής Εταιρείας για την υπεράσπιση των
συμφερόντων της) καθώς επίσης, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να γνωστοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα που αναγράφονται στο παρόν έγγραφο
- απόδειξη απαλλαγής και στα άλλα έγγραφα της υπόθεσης τα οποία κρατούνται από την Ασφαλιστική Εταιρεία σε περίπτωση που είμαστε υποχρεωμένοι να το
πράξουμε βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας ή δικαστικής απόφασης.

5.

Τα δικαιώματα που αφορούν τα προσωπικά σας δεδομένα και την πολιτική που εφαρμόζει η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η «ΚΕΝΤΡΙΚΗ» ΛΤΔ, για την
Προστασία Προσωπικών σας Δεδομένων θα βρείτε στο http://www.kentriki.com.cy/new-privacy-policy-gr

6.

Σας δίνεται αντίγραφο της Απόδειξης Απαλλαγής μαζί με το ενημερωτικό έγγραφο «Προστασία Προσωπικών Δεδομένων» και της «Συγκατάθεσης Επεξεργασίας
Προσωπικών Δεδομένων».

7.

Για οτιδήποτε σας απασχολεί για τα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία δοθήκαν στο παρόν έγγραφο μπορείτε να επικοινωνείτε με την Υπεύθυνη Προστασίας
Δεδομένων της ΑΣΦΑΛΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Η «ΚΕΝΤΡΙΚΗ» ΛΤΔ. Στοιχεία επικοινωνίας της Υπεύθυνης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της
Ασφαλιστικής Εταιρείας, θα βρείτε στο http://www.kentriki.com.cy/new-privacy-policy-gr
Personal Data Protection

1.

For the purpose of providing insurance services, INSURANCE COMPANY “KENTRIKI” LTD collects and processes personal information which are essential
for the purposes defined herein.

2.

INSURANCE COMPANY “KENTRIKI” LTD is the Data Controller in respect of the personal data it collects and processes.

3.

The present document contains some of your personal data which are given to us for the purposes of the discharge receipt as it is written above. We hereby inform
you that the present document will be kept in our record for the period that we are obliged by the law and for the period of time bar of legal rights that is enforced
at the time of the accident. We are not going to process your personal data, with the exception of the cases in which you make a future legal claim against
INSURANCE COMPANY “KENTRIKI” LTD including the facts in the discharge receipt which you have signed or in cases that the Insurance Company need
them to recover the amount shown in the discharge receipt, in cases that the Insurance Company would want to use them for statistical purposes in accordance
with the law enforced or to satisfy any future request which you may make about your personal data in the present document. INSRUANCE COMPANY
“KENTRIKI” LTD has the right to use the present document as evidence in court if there is a need to do so.

4.

Your personal data may be given to employees of INSURANCE COMPANY “KENTRIKI” LTD who are handling the present case, to the processors of personal
data, and/or to our associates (for example the lawyers of the Insurance Company for the defence of the interests of the Company) as well as we can use and give
your personal data which are written in the present document - discharge receipt and in all the other documents of the case kept by the Insurance Company if we
are obliged to do so, in accordance to law or judicial judgement.

5.

The rights that you have which are about your personal data and the Data Protection Policy of INSURANCE COMPANY “KENTRIKI” LTD can be found at
http://www.kentriki.com.cy/en/new-privacy-policy

6.

You are given a copy of the Discharge Receipt together with the informative document “Personal Data Protection” and the “Data Processing Consent”.

7.

For any concerns regarding your personal data given in this document, please contact the Data Protection Officer of INSURANCE COMPANY “KENTRIKI”
LTD. The contact details of the Data Protection Officer of the Insurance Company, can be found at http://www.kentriki.com.cy/en/new-privacy-policy

Συγκατάθεση Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων / Data Processing Consent
Έχω διαβάσει το περιεχόμενο αυτού του εγγράφου το οποίο μου έχει παρασχεθεί από την ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η «ΚΕΝΤΡΙΚΗ» ΛΤΔ, το οποίο
κατανοώ πλήρως και δίνω τη συγκατάθεση μου στην ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η «ΚΕΝΤΡΙΚΗ» ΛΤΔ όπως κρίνει ορθό για την συλλογή και επεξεργασία
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για σκοπούς παροχής ασφαλιστικών υπηρεσιών όπως αναφέρεται πιο πάνω.
I have read the content of this document which has been provided to me by INSURANCE COMPANY “KENTRIKI” LTD, which I fully understand and I give
my consent to INSURANCE COMPANY “KENTRIKI” LTD as it deems fit for the collection and processing of my personal data, for the provision of insurance
services as described above.

Υπογραφή/Signature: ___________________________

Ημερομηνία/Date: ________________________
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