Ordre de domiciliació
de càrrec directe SEPA CORE
(Autorització / Modificació Domiciliació bancària)
Consell de Cent 365, 08009 Barcelona - T 934 961 420
ebcn@ebcn.cat - www.enginyersbcn.cat

ENGINYERS BCN, per la prestació del servei sol·licitat, es compromet a complir amb les disposicions del Reglament 679/2016, de 27 d’abril de 2016, sobre la protecció de les persones físiques pel que
fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com la normativa estatal de protecció de dades vigent. ENGINYERS BCN s'obliga a mantenir la més estricta reserva i
confidencialitat sobre tota la informació a la qual tingui accés amb motiu de la present sol·licitud, comprometent-se a utilitzar aquesta informació únicament per al desenvolupament d’aquest servei.
Podreu accedir, rectificar i suprimir les dades, així com limitar el tractament, oposar-vos al mateix o exercir el dret a la portabilitat de les dades. Aquests drets estan regulats en el Reglament (UE) 679/2016,
i poden ser exercits, aportant còpia de DNI, al domicili Carrer Consell de Cent, 365 – 08009 de Barcelona, o a través del següent correu electrònic: ebcn@ebcn.cat

CIF: Q0870003A - Identificador del creditor: ES-63-000Q0870003A
Referència de l’ordre de domiciliació (a complimentar per ENGINYERS BCN):

Dades col·legiat/ada
Nom i cognoms
Núm. col·legiat/ada

NIF

Adreça

Codi postal

Població

Província

Mitjançant la signatura d'aquesta ordre de domiciliació bancària, el deutor autoritza al creditor a enviar instruccions a l'entitat del
deutor per carregar el seu compte i a l'entitat per a efectuar els càrrecs al seu compte seguint les instruccions del creditor. Com a
part dels seus drets, el deutor està legitimat al reemborsament per la seva entitat en els termes i condicions del contracte subscrit
amb la mateixa. La sol·licitud de reemborsament s'ha d'efectuar dins les 8 setmanes que segueixen a la data de càrrec en compte.
Podeu obtenir informació addicional sobre els vostres drets a la vostra entitat financera.

Quotes col·legials

Serveis Tècnics

Altres

Serveis Tècnics i Visats

Especificar

(Lloguer d’aparells i manuals)

Responsabilitat civil

Dades Identificador Deutor
A nom del/la col·legiat/ada (Deutor)
A nom de l'empresa

Titular compte bancari (Empresa - Deutor)
NIF empresa
Adreça

C.P.

Població
Telèfon

Província
c/e

Representant legal de l’empresa amb autorització
Signatura i segell de l’empresa

NIF representant

SWIFT-BIC
Número de compte bancàri-IBAN

Tipus de pagament:
Signatura del/la col·legiat/ada

Pagament recurrent
Data i lloc
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