FITXA DE DADES BANCÀRIES/MANTENIMENT DE TERCERS
- MODEL: Creditors I. DADES DEL PERCEPTOR

□ FÍSICA □ JURÍDICA

TIPUS DE PERSONA:

RESIDÈNCIA FISCAL:

□ RESIDENT □

NO RESIDENT

COGNOMS I NOM/ RAÓ SOCIAL
TIPUS DE DOCUMENT D’IDENTIFICACIÓ

□ NIF / CIF □ NIE

NÚMERO DOCUMENT IDENTIFICACIÓ

□ PASSAPORT □ VAT

TIPUS VIA

NOM VIA

PIS

PORTA

NUMERO
BLOC

POBLACIÓ

PORTAL

ESCALA

CODI POSTAL

PROVÍNCIA

DADES COMPLEMENTÀRIES DEL DOMICILI
PAÍS

II. DECLARA que les dades que figuren a continuació corresponen al compte corrent
bancari del que el creditor és titular i en el que desitja que li siguen ingressats els
imports dels pagaments o percepcions que haja de rebre de la Mancomunitat de
municipis de L’Alcoià i El Comtat:
III. DADES BANCÀRIES
□Alta □ Modificació (Senyalar amb una “X” el que procedisca)
A. ENTITAT
DENOMINACIÓ

CODI “BIC/SWIFT”

B. CODI IBAN
PAÍS

ENTITAT

SUCURSAL

D.C

C./C.

A COMPLIMENTAR PER L’ ENTITAT BANCÀRIA
D./Dª. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
en qualitat de ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
de l’Entitat …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Certifica, a petició de la persona interessada i als efectes dels ingressos que aquesta haja de percebre de
la Mancomunitat de municipis de L’Alcoià i El Comtat, que del compte corrent indicat, obert en aquesta
Entitat, és titular la persona que s’indica en l’apartat “I. Dades del perceptor”.
PER L’ENTITAT DE CRÈDIT
(Segell de l’Entitat de Crèdit)
Signat..........................................................................................

En Alcoi, a .......................................................
Signat: El creditor, ..............................................................
Les dades de caràcter personal que conté l’imprès podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per part d’aquesta Mancomunitat, com a titular
responsable del fitxer, fent ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se li informa de la possibilitat
d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de
dades de caràcter personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).

