SEPA: Ordre de domiciliació bancària
Ens posem en contacte amb vosaltres per demanar-vos que, per complir amb la norma va
bancària europea de domiciliacions SEPA, empleneu les dades bancàries en la ﬁtxa annexa i, un
cop signada, ens la feu arribar al més aviat possible. Ho podeu fer escanejant aquest
document, degudament emplenat i signat, mitjançant correu electrònic a
info@afaescolagravi.com.
ORDRE DE DOMICILIACIÓ DE DEUTE SEPA CORE
Nom del creditor: AFA ESCOLA GRAVI
Iden ﬁcació del creditor (NIF): G-58417593
Adreça: Avda. de Vallcarca nº 258, 08023 Barcelona.
Població: Barcelona
A COMPLIMENTAR PEL DEUTOR

NIF:

Nom del deutor:
Adreça:
CP - Població (província):
Tipus de pagament:

Domiciliat pagament recurrent mitjançant càrrec directe CORE
BIC - Codi d’identiﬁcació del banc (8 lletres):

IBAN - Codi d’identiﬁcació del compte (24 caràcters = 2 lletres + 22 dígits):
Mitjançant la signatura d’aquesta ordre de domiciliació, autoritzeu a l’AFA ESCOLA GRAVI a enviar ordres de
pagament a la vostra en tat ﬁnancera per domiciliar els rebuts corresponents a la facturació dels serveis que heu
contractat.

Població i data:
Representant legal:
Firma del deutor (titular del compte de càrrec):

Nom, cognom i DNI titular

Informació bàsica sobre protecció de dades.
Responsable del tractament: AFA ESCOLA GRAVI. Finalitat: Mantenir, desenvolupar i controlar la relació amb les famílies.
Legi mació: Execució del contracte de prestació de serveis. Des nataris: No se cediran les dades a tercers excepte obligació legal.
Drets: Accedir i rec ﬁcar dades, així com sol·licitar la seva limitació, oposició o supressió. Amb aquesta ﬁnalitat, serà suﬁcient
l'enviament d'una comunicació per escrit, acreditant fefaentment la seva iden tat i la representació que ostenta, a la següent
adreça: Av. de Vallcarca nº 258, 08023 Barcelona. Informació addicional: Podrà requerir informació addicional enviant un correu
electrònic a les següents adreces: info@afaescolagravi.com. També entrant a la nostra web: www.afaescolagravi.com

