
Ordre SEPA de domiciliació de dèbit directe 
                          SEPA Direct Debit Mandate

A completar pel creditor:
To be completed by the creditor:

Referència de l’ordre de domiciliació:             
Mandate referencie
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Identificador del creditor:                          ES41000G25794264
Creditor Identifier
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nom del creditor::                                    Associació Assemblea pel Comú de Lleida
Creditor’s name
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Adreça:                                                   Carrer de les Avellanes, 3, 2º 1ª
Address
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Codi Postal – Població – Província:             25005 – Lleida - Lleida
Postal Code –City -  Town
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

País:                                                       Espanya
Country

Mitjançant la signatura d’aquest formulari d’ordre de domiciliació, autoritzeu a (A) a l’Associació Assemblea pel Comú de Lleida a enviar ordres al vostre entitat financera per
debitar càrrecs al vostre compte i (B) a la seva entitat financera per debitar els imports corresponents al vostre compte d’acord amb les instruccions de l’Associació Assemblea pel
Comú de Lleida. Entre altres, teniu dret a ser reemborsat per la vostra entitat financera d’acord amb els termes i condicions del contracte subscrit amb la vostra entitat financera.
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 que es va debitar en el seu compte. Pot obtenir
informació addicional sobre els seus drets en la seva entitat financera.
By signing this mandate form, you authorise (A) the Creditor to send instructions to your bank to debit your account and (B) your bank to debit your account in accordance with
the instructions from the Creditor. As part of your rights, you are entitled to a refund from your bank under the terms and conditions of your agreement with your bank. A refund
must be claimed within eigth weeks starting from the date on which your account was debited. Your rights are explained in a statement that you can obtain from your bank.

A completar pel deutor: 
To be completed by the debtor:

 Nom del deutor        
  Debtor’s name

 Adreça del deutor    
  Address of the debtor

 Codi Postal                                           Població                                               Província  
  Postal                                                                                   Code City                                                                         Town

 País del deutor      Espanya
  Country of the debtor
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Número de compte – IBAN / Account number – IBAN

                                                 -    -    -    -    -  

 Tipus de pagament     ☒ Pagament recurrent de                               Euros mensuals
    Type of payment                                 Recurrent payment                    

 Data   dia                      mes                      any                                   Localitat signatura   
  Date                                                                                                                                                   Location in with you are signing

               Signatura del deutor                                                            Si us plau, signeu aquí
                       Signature of the debtor                                                                                                                                      Please sign here

TOTS ELS CAMPS HAN DE SER COMPLIMENTATS OBLIGATORIAMENT. UNA VEGADA FIRMADA AQUESTA ORDRE DE DOMICILIACIÓ S’HA D’ENVIAR AL 
CREDITOR PER LA SEVA CUSTODIA. ALL GAPS ARE MANDATORY. ONCE THIS MANDATE HAS BEEN SIGNED MUST BE SENT TO CREDITOR FOR STORAGE

Únicament per a les donacions de més de 2.000 € anuals, per transparència i en compliment de l'article 10 del codi ètic de l'Associació Assemblea paper 
Comú de Lleida, es publicarà la identitat del donant en la web www.comudelleida.cat , en la resta de casos la informació serà estrictament confidencial.

        Accepto rebre informacions i comunicacions de la Associació Assemblea pel Comú de Lleida en el següent 

              correu electrònic: 

El responsable, l'Assemblea pel Comú de Lleida tractarà les seves dades amb la finalitat de gestionar la seva donació a l'associació. La legitimació serà 
el compliment d'una obligació legal. Si marca la casella de "accepto rebre informacions i comunicacions" tractarem les seves dades amb la finalitat de 
comunicar informacions que puguin ser del seu interès. La legitimació serà el consentiment de l'interessat. Destinataris: Per gestionar la donació la Caixa 
d'Enginyers i per a l'enviament de correus s'utilitza MailChimp ubicat fora de la UE però acollits al conveni de seguretat "Privacy Shield". Pot exercir els seus 
drets d'accés, rectificació, limitació entre d'altres segons indiquem en la nostra informació addicional escrivint al correu electrònic info@comudelleida.cat i 
consultar informació addicional sobre això en la nostra Política de Privacitat en https://comudelleida.cat/peu-barra-legal/politica-de-privacidad-y-
proteccion-de-datos-personales/

https://comudelleida.cat/comu/politica-de-privacidad-y-proteccion-de-datos-personales/
https://comudelleida.cat/comu/politica-de-privacidad-y-proteccion-de-datos-personales/
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