SOL – TI04 SOL·LICITUD DE TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA PER A PAGAMENTS DE LA TRESORIA DE L’AJUNTAMENT

Ajuntament de Tremp - Plaça de la Creu, 1 25620 TREMP (Lleida) – Tel. 973650005 – Fax 973652036 – www.ajuntamentdetremp.cat - NIF P2529500G

1.- DADES DEL CREDITOR / BENEFICIARI
Nom i cognoms del creditor o denominació social

DNI/NIF/Passaport/NIE/CIF

Representant (en cas de persona jurídica) Nom, cognoms i càrrec (administrador, etc.)

Correu electrònic

Adreça
Població – Província

Codi Postal

Telèfon mòbil

2.- ALTA DADES BANCÀRIES1
Denominació de l’entitat bancària o d’estalvi
Adreça

Núm./Pis/Porta

Població

Codi Postal

País

Número de compte IBAN

Swift BIC (pot tenir 8 o 11 caràcters)
1

És imprescindible el codi IBAN i el codi SWIFT/BIC. Les dades s’han d’emplenar començant per l’esquerra.
El creditor/a ha de signar sempre aquesta sol·licitud (tant si demana només una alta o una baixa, com si demana una alta i una baixa). Si el titular del compte
és una persona física, n’hi ha prou que aporti una fotocòpia de la llibreta d’estalvi, xec, o extracte tramès pel Banc o qualsevol altres document on consti el nom
del titular i el número de compte IBAN.

3.- BAIXA DE DADES BANCÀRIES
Sol·licito que es donin de baixa les dades bancàries següents:
Número de compte IBAN

Swift BIC (pot tenir 8 o 11 caràcters)

Sol·licito que es donin de baixa totes les dades bancàries, anteriors a aquesta sol·licitud, que consten
en el fitxer de terceres persones de l’Ajuntament de Tremp
Signatura del creditor/a / beneficiari
Tremp,

de/d’

de

Avís Legal:
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades facilitades podran ser registrades
en un fitxer automatitzat. El tractament d’aquesta informació és confidencial i només podrà ésser cedida a altres administracions públiques en els supòsits legalment previstos i quan
sigui necessari pel compliment de les seves finalitats.
Podeu exercir drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició per escrit a: Ajuntament de Tremp, Pl. de la Creu, 1 - 25620 Tremp (Lleida)., o bé per correu electrònic
intervencio@tremp.cat
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