
 
 

 
 

                SOCI NÚM.:                       

 
                               QUOTA ANUAL:   35,00 €uros 

DATA D’ALTA:             /              /                           

                          

COGNOMS:                                                                                                                                                      
 

NOM:                                                                                                                                                        
                                    

TELÈFONS:                                       /                                      /                                               
                                  
DOMICILI:                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                    

Codi Postal:                      POBLACIÓ:                                                D.N.I:/N.I.F./N.I.E:                                                            

   
                          

Adreça electrònica (e-mail):                                                                                                                                 
                              

Ordre de domiciliació de deute directe SEPA 
Reglament UE 260/2012. Normativa europea que estableix els requisits tècnics i empresarials per a les transferències i els deutes domiciliats en euros 

que tinguen lloc entre los 33 pasïsos participants a l’àrea SEPA. Des de l’1 de febrer de 2014, els instruments de pagament nacionals (transferències i 

deutes) han de ser reemplaçats per instruments comuns a tota la UE, açó és  pels  instruments SEPA. 
A cumplimentar pel creditor (A): 

Referència de l’ordre de domiciliciació:  QUOTA DE SOCI 

Identificador del creditor:   ES88 0886 

Nom del creditor:   SOCIEDAT MUSICAL D’ALZIRA 

Direcció:  HORT DELS FRARES, 62  Codi postal: 46600   Població:  ALZIRA    Província:  VALÈNCIA   País: ESPANYA 

Mitjançant la signatura d’esta ordre de domiciliació, el deutor autoritza (A) al creditor a enviar instruccions a la entidad del deutor per a deure el seu compte 

i (B) a la entitat per a efectuar els deutes en el seu compte  seguint les instrucciones del del creditor.  Com a part dels seus drets, el deutor està legitimat al 

reembolsament  per la seua entitat en los termes i condicions del contracte subscrit amb la mateixa.  La sol·licitud de reembolsament haurà d’efectuar-se 

dins de les huit setmanes que segueixen a la data del deute en compte. Pot obtindre informació addicional sobre els seus drets en la seua entitat financera. 

 

A cumplimentar pel deutor  (B):  

Nom complet del deutor (SOCI/A): _____________________________________________________________________ 

Nom complet del titular del compte: _____________________________________________________________________ 

Adreça del  deutor: ____________________________________________________ 

Codi postal: __________ Població: ________________ Província: ________________ País del deutor: ________________ 

Tipus de pagament : PAGAMENT RECURRENT 

COBRAR PEL BANC:  Entitat bancària:                                                                    Compte bancari: 

IBAN         Entitat:                 Oficina:               D.C.:     Núm. Compte: 

                        
  

Signatura del deutor: ________________________________ 

(en cas de menors d’edat ha de signar pare/mare/tutor legal)  

 

"En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les seues dades 

personals  obtingudes  a través de la seua relació amb esta entitat formen part d'un fitxer automatitzat propietat de Societat Musical d'Alzira 

degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades, sent utilitzats únicament per a l’administració i gestió de la nostra relació 

social. Així mateix li informem que pot ejercitat els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en la dirección que s’indica al peu de 

página. En cap cas SOCIETAT MUSICAL D’ALZIRA pot fer-se responsable de la licitud, veracitat i exactitud de les dades facilitats, quedant davall 

la seua exclusiva responsabilitat la notificació a SOCIETAT MUSICAL D’ALZIRA de qualsevol modificació en els mateixos. Mitjançant la signatura 

d’esta comuncació declare que he sigut degudament informat en      Alzira, a _______  de ____________________________ de ______________ 

Societat Musical d’Alzira C/Hort dels Frares, 62 – Apartat de Correus nº95 – 46600 Alzira (València) 

Tel: 962 414 171 
  smalzira@gmail.com |  https://www.societatmusicalalzira.org/ 

https://www.societatmusicalalzira.org/

