
Ordre de domiciliació de dèbit directe SEPA CORE

Referència de l’ordre de domiciliació: 
La referència del mandat no pot excedir de 35 caràcters i només pot contenir caràcters: A-Z, a-z, 0-9+/-. 

A EMPLENAR PEL DEUTOR

Nom del deutor/s:

DNI: 
           (Titular del compte de càrrec)

Domicili:

Codi postal - Població: 

Swift-BIC del banc deutor:

Número de compte - IBAN:

Forma de pagament:  periòdic 

Autorització atorgada:

Signatura del deutor

                             

Data: Sabadell,                                     

                                  

A EMPLENAR PEL CREDITOR
Identificador del creditor:
Dades facilitades per la seva entitat

NIF: G63932123
Nom del creditor: FUNDACIÓ SANT NICOLAU
Adreça:  c/ Jardí 72-80
Codi postal - Població: 08202 - Sabadell
Província:  Barcelona 

Mitjançant la signatura d’aquest formulari d’ordre de domi-
ciliació, autoritzeu (A) el creditor a enviar ordres a la vostra 
entitat financera per debitar càrrecs al vostre compte i (B) 
la vostra entitat financera per debitar els imports corres-
ponents al vostre compte d’acord amb les instruccions del 
creditor. Entre d’altres, teniu dret a ser reemborsat per la 
vostra entitat financera d’acord amb els termes i condici-
ons del contracte que hi hagueu subscrit. En tot cas aquest 
reemborsament haurà de ser instat per part vostra en el 
termini màxim de vuit setmanes a partir de la data en què 
es va debitar en el vostre compte corrent.

FAMÍLIA:

FUNDACIÓ SANT NICOLAU es compromet a complir amb les disposicions del Reglament 2016/679, 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 Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció 
de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals (LOPDGDD).
FUNDACIÓ SANT NICOLAU s'obliga a mantenir la més estricta reserva i confidencialitat sobre tota la informació a la qual tingui accés i es compromet a uti-
litzar aquesta informació únicament per al desenvolupament dels serveis propis d’aquesta entitat. Podreu accedir, rectificar i suprimir les dades, així com limi-
tar-ne el tractament, oposar-vos-hi o exercir el dret a la portabilitat de les dades. Aquests drets estan regulats en el Reglament (UE) 679/2016 i a la LOPDGDD, 
i poden ser exercits, aportant còpia de DNI, al domicili c/ Jardí, 72-80 – 08202 de Sabadell.
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