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ORDRE DE DOMICILIACIÓ DE CÀRREC DIRECTE SEPA  
 
 

I. Dades del creditor 
 
Referència ordre de domiciliació: 
Identificador del creditor:   9777.001-191424-94 
N.I.F         P0807100C 
Nom del creditor:      AJUNTAMENT DE CORBERA DE LLOBREGAT 
Adreça:     C/ LA PAU, 4 
Municipi / Província:     08757 CORBERA DE LLOBREGAT / BARCELONA 

 

Mitjançant la signatura d'aquesta ordre de domiciliació, el deutor autoritza el creditor a enviar instruccions a 
l'entitat del deutor per carregar el seu compte i a l'entitat per a efectuar els càrrecs al seu compte seguint les 
instruccions del creditor. Com a part dels seus drets, el deutor està legitimat al reemborsament per la seva 
entitat en els termes i condicions del contracte subscrit amb la mateixa. La sol·licitud de reemborsament s'ha 
d'efectuar dins les 8 setmanes que segueixen a la data de càrrec en compte. Podeu obtenir informació 
addicional sobre els seus drets a la seva entitat financera. 
 

II. Dades del deutor / Titular del compte  
 
D.N.I / N.I.F:   
 
Nom i cognoms: 
 
Domicili:  
 
Municipi/ Província / País: 
 

 
Tipus de pagament:     Pagament recurrent                   Pagament únic   
 
 

IBAN 
 

E S                            

 

  

BIC 
 

                      

 

Localitat i data: 
 
Signatura: 
 

 
 

Tots els camps han de ser emplenats obligatòriament. Un cop signada aquesta ordre de domiciliació ha de ser 
enviada al creditor per la seva custòdia. 
 
D'acord amb el que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de 
caràcter personal, se li informa que les dades personals que proporcioni seran tractades per l'Ajuntament de 
Corbera amb la finalitat de gestionar el cobrament de rebuts per domiciliació bancària. Podrà exercitar els 
seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se per escrit a l'Oficina d'Atenció a la 
Ciutadania d'aquest Ajuntament. 
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