Odre de domiciliació de dèbit directe SEPA

Identfcador del Creditor:
Nom del Creditor: Aula Balear, S.Coop.-Aula Balear
Adreça : Can Valero, 19
Codi Postal i població: 07011- Palma de Mallorca
Província, País : Illes Balears – Espanya
Mitjançant la frma d’aquesta ordre de domiciliació , el deutor autoritza al creditor a enviar instruccions a l’enttat del deutor per deure el
seu compte i a l'enttat per efectuar els rebuts en el seu compte seguint instruccions del creditor. Com a part dels seus drets, el deutor està
legitmat al reemborsament per la seva enttat en els termes i condicions del contracte subscrit amb la mateixa. La sol·licitud de
reemborsament haurà d’efectuar-se dins les vuit setmanes que segueixen a la data del carregament en compte. Pot obtenir informació
addicional sobre els seus drets a la seva enttat fnancera.

A c omp l i me n t ar p e l c r e d i t or

A complimentar pel deutor
Referència de l’ordre de domiciliació:

NOM i LLINATGES
ALUMNE____________________________________________________CURS______
Nom del deutor/ Debtor’s name – D.N.I.
(Titular del compte de dèbit)

Adreça del deutor / Address of the debtor

País del deutor
Swif BIC (pot contenir 8 o 11 posicions)/ Swif BIC (up to 8 or 11 characteres)
Número de compte - IBAN / Account number-IBAN

(A Espanya l’IBAN compte en 24 posicions començant sempre per ES)

Tipus de pagament

Recurrent

X

Data - Localitat (date - localitaton in wich you are signing)
Firma/s del deutor/s
TOTS ELS CAMPS HAN DE SER COMPLIMENTATS OBLIGATÒRIAMENT. UNA VEGADA SIGNADA AQUESTA ORDRE DE
DOMICILIACIÓ HA DE SER ENVIADA AL CREDITOR PER A LA SEVA CUSTÒDIA

A c o mp l i me n t ar p e l de u t or

Codi postal – Població - Província / Postal Code – City - Town

De conformitat en lo previst en L.O 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades
de caràcter personal, informam que les dades personals que proporciona en aquest moment o
amb posterioritat, seran tractades i incorporades a un fitxer de dades de caràcter personal, del
que és responsable AULA BALEAR, S.Coop
La finalitat del fitxer és la gestió administrativa i econòmica del centre. Per aquesta
finalitat es comunicaran les seves dades bancàries i identificatives a l’entitat financera, per
satisfer l’aportació mensual de l’alumne.
Vostè manifesta que les dades subministrades són correctes i veraces i es compromet
a comunicar qualsevol modificació de les mateixes a la recepció d’aquest centre.
Per exercitar els seus drets d’accés, rectificació i cancel·lació de les dades contingudes
en aquest fitxer pot, mitjançant una instància, dirigir-se per escrit a AULA BALEAR, S.Coop en
el seu domicili, al carrer Can Valero, 19, Polígon Can Valero de Palma de Mallorca (07011),
Illes Balears.
Nom i llinatges de l’interessat:
Data:

Firma de l’interessat

