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ORDRE SEPA DE DOMICILIACIÓ DE DÈBIT DIRECTE
DADES DEL CREDITOR
Nom del creditor

NIF del creditor

ASSOCIACIÓ EDUCANT EN COLORS, PER UNA EDUCACIÓ VIVA I RESPECTUOSA

G66648676

Adreça completa
Tipus via: CARRER

Nom de la via: DEL REGUISSOL

Municipi: SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA

Número: 99

Província: BARCELONA

Referència de l’ordre (a complimentar pel creditor)

Codi postal: 08461

Tipus de pagament

RECURRENT

DADES DE LA PERSONA TITULAR DEL COMPTE (ACCOUNT HOLDER)
Nom

NIF

Cognoms

Adreça completa
Tipus viab:
Número:

Nom de la via:
Escala:

Municipi:

Pis:

Porta:

Província:

Codi postal:

NÚMERO DE COMPTE / ACCOUNT NUMBER

IBAN
SWIFT BIC (pot contenir 8 o 11 caràcters)
Mitjançant la signatura d'aquest formulari d'ordre de domiciliació, autoritzeu a (A) ASSOCIACIÓ EDUCANT EN COLORS a enviar ordres a
la vostra entitat financera per debitar càrrecs al vostre compte i (B) a la seva entitat financera per debitar els imports corresponents al vostre
compte d'acord amb les instruccions de l’ASSOCIACIÓ EDUCANT EN COLORS. Entre altres, teniu dret a ser reemborsat per la vostra entitat
financera d'acord amb els termes i condicions del contracte subscrit amb la vostra entitat finance ra. En tot cas aquest reemborsament haurà de
ser instat per part vostra en el termini màxim de 8 setmanes a partir de la data en que es va debitar en el seu compte.
Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoría a (A) ASSOCIACIÓ EDUCANT EN COLORS a enviar instrucciones a la
entidad del deudor para adeudar en su cuenta y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instr ucciones de
ASSOCIACIÓ EDUCANT EN COLORS. Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los términos
y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las 8 semana s que siguen a la fecha
de adeudo en cuenta.
By signing this mandate form, you authorise (A) ASSOCIACIÓ EDUCANT EN COLORS to send instructions to your bank to debit your account
and (B) your bank to debit your account in accordance with the instructions from ASSOCIACIÓ EDUCANT EN COLORS. As part of your
rights, you are entitled to a refund from your bank under the terms and conditions of your agreement with your bank. A refund must be
claimed within 8 weeks starting from de date on which your account was debited.
Població i data:

,

de/d’

de 20

Signatura del titular
C. del Reguissol, 99. 08461, Sant Esteve de Palautordera (El Vallès Oriental, Barcelona).
NIF G66648676. Associació sense ànim de lucre. Inscrita al Departament de Justícia amb el núm. 57.365

