Ordre de domiciliació directa - SEPA

Identificadors del creditor:
Nom del creditor:
NIF:
Adreça:
Població:
Província:
Codi postal:
País:

ES38571G62411624
Jesuïtes Casp - Sagrat Cor de Jesús
G62411624
C/ Casp, 25
Barcelona
Barcelona
08010
Espanya

Mitjançant la signatura d’aquesta ordre de domiciliació, el deutor autoritza (A) al creditor a enviar instruccions a l’entitat del deutor per carregar en el seu
compte, i (B) a l’entitat per efectuar càrrecs en el seu compte seguint les instruccions del creditor. Com a part dels seus drets, el deutor està legitimitat al
reemborsament per la seva entitat en els termes i condicions de contracte subscrit per la mateixa. La sol·licitud de reemborsament s’haurà d’efectuar
dins de les vuit setmanes que segueixen a la data del càrrec en compte. Pot obtenir informació addicional sobre els seus drets a la seva entitat financera.

Nom de l’alumne/a
Cognom1:

Cognom2:

Etapa educativa:

Curs:

Nom:

Nom del deutor (titular del compte de càrrec)
Cognom1:
Cognom2:

Nom:

NIF:

G62411624

Centre concertat Educació Infantil, Primària i Secundària Obligatòria

Adreça:

Població:

Província:

Codi postal:

País:

SWIFT BIC:

Número de compte – IBAN:
E

S

Tipus de pagament:

Pagaments recurrents:

X

o

Pagament únic:

_______________________, ____ / ____________ / _______
Signatura del deutor:

TOTS ELS CAMPS S’HAN D’EMPLENAR OBLIGATÒRIAMENT.
UNA VEGADA SIGNADA AQUESTA ORDRE DE DOMICILIACIÓ, S’HA D’ENVIAR AL CREDITOR PER A LA SEVA CUSTÒDIA.
Casp, 25 08010 Barcelona Tel 933183704 Fax 933170426 info.casp@fje.edu www.casp.fje.edu

Pàgina 1 de 1

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, LOPD, l’informem que les dades lliurades
voluntàriament seran incorporades a un fitxer sota la responsabilitat de JESUÏTES CASP–SAGRAT COR DE JESÚS, amb la finalitat de donar-li els serveis d’educació i la
resta de serveis complementaris que sol·liciti per a l’alumne/a.
Pot exercir els seus drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a la secretaria escolar, a la nostra adreça: CASP, 25, 08010 BARCELONA,
adjuntant còpia del seu DNI.
Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que comptem
amb el seu consentiment per al tractament de les mateixes.

