ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA PAU CASALS
ORDRE SEPA DE DOMICILIACIÓ DE DÈBIT DIRECTE
Aquest document només l’han de presentar els alumnes de nou accés o que facin el pagament de les quotes per domiciliació bancària
per primer cop. S’haurà de tornar a presentar si es canvia el número de compte de càrrec.

A completar pel creditor:

Referència de l’ordre de domiciliació:
Nom del creditor: Ajuntament del Vendrell
Identificador del Creditor: ES93000P4316500J
Adreça: Plaça vella, 1,
Codi Postal – Població - Província: 43700 - El Vendrell - Tarragona
País: Espanya
Mitjançant la signatura d’aquest formulari d’ordre de domiciliació, autoritzeu al creditor identificat al mateix a enviar ordres a la vostra
entitat financera per carregar al vostre compte i a la seva entitat financera per carregar els imports corresponents al vostre compte
d’acord amb les instruccions del creditor indicat. Entre altres, teniu dret a ser reemborsat per la vostra entitat financera d’acord amb els
termes i condicions del contracte subscrit amb la mateixa. En tot cas, aquest reemborsament haurà de ser instat per part vostre en el
termini màxim de 8 setmanes a partir de la data en què es va carregar en el vostre compte. Podeu obtenir informació addicional sobre
els vostres drets a la vostra entitat financera.

DADES DEL DEUTOR (el titular del compte de càrrec)

A completar pel deutor:

Nom i cognoms del deutor:
NIF del titular:
Adreça del deutor:
Codi Postal – Població:
Província – País:
BIC del banc:
Número de compte de càrrec – IBAN:

ES_ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _
Tipus de pagament:

☒ pagament recurrent

Nom i cognoms de l’alumne:
NIF de l’alumne:

Número d’expedient de l’alumne:

Data i Localitat de signatura:
Firma del deutor:
(titular del compte de càrrec):

TOTS ELS CAMPS S’HAN D’EMPLENAR OBLIGATÒRIAMENT.
UNA VEGADA SIGNADA, AQUESTA ORDRE DE DOMICILIACIÓ S’HA DE LLIURAR A LA GESTIÓ ACADÈMICA DEL
CENTRE PER A LA SEVA CUSTÒDIA.

