POWER OF ATTORNEY
I, the undersigned,[text-454] [text-familia], residing at [durjava] [text-457]
[text-456], as an (air) passenger of flight No [polet] scheduled to: take off on
[date-285], from [text-ot-letishte] airport, to [text-do-letishte] airport, performed
by the air carrier [text-452], booking (boarding pass) number
[text-455],ASSIGNING and

AUTHORIZING

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ
Ο υπογράφων (η υπογράφουσα) [text-454] [text-familia], κάτοικος [durjava]
[text-457] [text-456], , ως επιβάτης της (αεροπορική μεταφορά) πτήσης κωδικού
[polet] με πρόγραμμα πτήσης: Αναχώρηση στις[date-285] από το αεροδρόμιο [textot-letishte] , Προορισμός: το αεροδρόμιο [text-do-letishte] διεκπεραιωμένη από τον
μεταφορέα [text-452], με αριθμό της κράτησης (κάρτα επιβίβασης)
[text-455],αναθέτω και

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩ

CLAIMHELP EOOD, registered in the Trade Register under UIN 204545459, seat
την εταιρεία με την επωνυμία «Κλέϊμχέλπ» Μ.Ε.Π.Ε. (ClaimHelp EOOD),
and registered address: Republic of Bulgaria, city of Sofia, 26 Mayski den St,
entrance B, 3rd floor, apt. 50, represented by the Manager Zhulieta Vladimirova, καταχωρημένη στο Εμπορικό μητρώο με ΑΦΜ 204545459, εδρεύουσα στη Σόφια,
Βουλγαρίας, Μάϊσκι ντεν 26, πτέρυγα Β (Γ΄) , 3ος όρ., διαμέρισμα 50,
as follows:
εκπροσωπούμενη από την διαχειριστή κα. Ζουλιέτα Βλαντιμίροβα και παρέχω σε
αυτή την εντολή και πληρεξουσιότητα:
To represent me before the aforementioned air carrier, third parties and
organizations, as well as before the respective National designated body on
Να με εκπροσωπεί ενώπιον του ως άνω αεροπορικού μεταφορέα, τρίτων
account of infringements committed by the air carrier in connection with
προσώπων και οργανισμών καθώς και ενώπιον της σχετικής Εθνικής αρχής, με
obtaining the compensation I am entitled to pursuant to Regulation (EC) No
σκοπό την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 261/2004 και του Συμβουλίου από τον
261/2004 of the European Parliament and of the Council and any receivables
pertaining thereto with respect to the said flight and to execute on my behalf all αερομεταφορέα, σε σχέση με την λήψη της αποζημίωσής μου σύμφωνα με τον
requisite legal and factual actions, including: bring out-of-court claims; prepare, Κανονισμό αυτό και την είσπραξη των σχετικών απαιτήσεων αναφορικά με την ως
άνω πτήση καθώς προχωρήσει για λογαριασμό μου σε οποιεσδήποτε νομικές και
sign, file and receive any documents; state and declare any information and
πραγματικές ενέργειες συμπεριλαμβανομένου και: να προβάλλει αξιώσεις με
particulars; sub-delegate all or part of the powers hereunder
εξώδικα μέσα, να συντάσσει, υπογράφει, υποβάλλει και λαμβάνει οποιαδήποτε
έγγραφα, να δηλώνει οποιαδήποτε στοιχεία και περιστατικά, να παρέχει σε
CLAIMHELP EOOD shall have the power to execute actions on the collection and τρίτους μεταπληρεξουσιότητα για ένα μέρος ή για το σύνολο των ανωτέρω
factual receipt of the amounts paid by the said air carrier, irrespective of whether πληρεξουσιοτήτων.
such amounts have been paid voluntarily or under a writ of execution,
representing compensations and/or costs on civil/commercial/enforcement
Η ClaimHelp EOOD έχει το δικαίωμα να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για
lawsuits, to the account of the company (including to bank account IBAN:
την είσπραξη και πραγματική παραλαβή των ποσών που καταβάλλονται από τον
BG43UNCR70001522939745, BIC CODE: UNCRBGSF, Unicredit Bulbank AD,
ανωτέρω αερομεταφορέα, ανεξάρτητα εάν πρόκειται για εκούσια καταβολή ή για
account holder CLAIMHELP EOOD).
εκτελεστική δίκη, εάν αποτελούν αποζημιώσεις και/ή έξοδα σχετικά με
αστικές/εμπορικές/εκτελεστικές δίκες, στο λογαριασμό της Εταιρείας
CLAIMHELP EOOD shall have the right to represent me before a court of law
(συμπεριλαμβανομένου και μέσω τραπέζης - στο λογαριασμό: IBAN BG43UNCR
(courts of all instances) by filing lawsuits (statement of claim/ application for writ 7000 1522 9397 45, BIC CODE: UNCRBGSF, UniCredit Bulbank της ιδιοκτήτριας
of execution), pursue (private) civil/commercial legal actions at all instances until εταιρείας ClaimHelp EOOD).
adjudication, execute all legal procedure actions, including to receive deposited
costs, enter into settlements (court and out-of-court, reduce, withdraw or cancel
Η ClaimHelp EOOD να έχει το δικαίωμα να με εκπροσωπεί ενώπιον δικαστηρίου
claims, recognize claims of the opposing party, as well as to execute actions
(οποιουδήποτε βαθμού) καθώς προσφεύγει στο δικαστήριο (υποβάλλει
constituting disposition with the subject matter of the case, as well as to act as
αγωγές/αιτήσεις για έκδοση εκτελεστών τίτλων), να ασκεί (ιδιωτικές)
representative in enforcement lawsuits and to sub-delegate the powers given
αστικές/εμπορικές αγωγές σε δικαστήρια οποιουδήποτε βαθμού μέχρι την
hereunder to third parties (lawyers), respectively, and to enter into legal
ολοκλήρωση της δίκης, να προβεί σε οποιεσδήποτε διαδικαστικές ενέργειες,
assistance agreements with them on my behalf.
συμπεριλαμβανομένου και να λαμβάνει κατατεθειμένες δαπάνες, να συνάψει
συμβάσεις (εξώδικες και ένδικες), να προχωρείσει σε μείωση, ανάκληση ή
I state and represent as follows: I have read and I have been provided with
παραίτηση απαίτησης, να αποδεχθεί απαιτήσεις του αντίδικου καθώς και σε
CLAIMHELP EOOD General Terms and Conditions; I give my consent for my
ενέργειες που αποτελούν διάθεση του επιδίκου αντικειμένου, καθώς και σε
personal data to be stored, used and processed in connection with the
εκπροσώπησή μου σε εκτελεστικές δίκες και αντίστοιχα να εξουσιοδοτεί τρίτους
aforementioned assigned activities.
(δικηγόρους), να παρέχει σε αυτούς τα ως άνω δικαιώματα, να υπογράφει με
αυτούς για λογαριασμό μου συμβάσεις δικαστικής συνδρομής & βοήθειας.
Δηλώνω ότι έλαβα γνώση των Γενικών ορών της ClaimHelp EOOD που μου
παραδόθηκαν και τους αποδέχομαι, παρέχω τη συγκατάθεσή μου για την
αποθήκευση, χρήση και επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων σε σχέση με
τις ως άνω εντολές.
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