
COL·LEGI PIUS XII 
PALMA  

 

Ordre de domiciliació de càrrec directe SEPA bàsic 
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r Referència de l’ordre de domiciliació --- 

Identificador del creditor: ES48000B07060254 

Nom del creditor: Col·legi PIUS XII SL 

Adreça:                                          Av. Gaspar Bennasar, núm. 33 

Codi Postal – Població- Província: 07004 – Palma- Illes Balears 
Mitjançant la signatura d’aquesta ordre de domiciliació , el deutor autoritza a: (A) enviar instruccions a l’entitat del deutor per 
carregar al seu compte i (B) a l’entitat  per efectuar els deutes en el seu compte seguint les instruccions del creditor. Com a part 
del seus drets, el deutor està legitimat a reemborsament per la seva entitat 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 deute en 
compte. Podeu obtenir informació addicional sobre els seus drets a la vostra entitat financera.  
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Nom del titular: 

DNI: 

Adreça, carrer i número 

 

Codi Postal- Població- Província 

Correu electrònic:  

Número del compte del deutor – IBAN 

 
E 

 
S 

                      

Forma de pagament:  
 Pagament Recorrent                                                                     Pagament únic 

 
 

Dades comprovades i autorització atorgades per: 

 

  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

(Nom i signatura) 

Data i localitat: 
Nota: tots els camps han de ser complimentats obligatòriament. Un cop signada aquesta ordre de domiciliació ha de ser enviada al creditor per la 
seva custòdia. 

AVÍS LEGAL: d’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/99 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa que les dades de caràcter 
personal sol·licitades, seran incorporats en un fitxer de dades, del que el responsable és el Col·legi PIUS XII SL, necessaris per a la correcta gestió 
bancària de cobraments i pagaments. 

Les dades personals recollides es comunicaran exclusivament a l’entitat bancària assenyalada. Les dades sol·licitades en el present formulari són 
d’obligada emplenament. Si no són contestats tots els apartats, aquesta podria no ser vàlida.  

Per exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals, ha de dirigir-se mitjançant sol·licitud escrita i signada, 
acompanyada de fotocòpia de document acreditatiu, a la seu social situada a l’Avinguda Gaspar Bennasar , Arquitecte núm. 33,. Codi postal 07004 de 
Palma. Illes Balears  

 
Alumna/e:______________________________________________________________ 
 


