
SEPA CORE
Autorització

ORDRE DE DOMICILIACIÓ DE CÀRREC DIRECTE SEPA CORE

 

Infolab Software i Serveis, S.L.U. -  Inscrita en el Reg. Merc. Barcelona Volum 27851 Foli 60 Full B-125979. - C.I.F. B-60723384 
D’acord amb el establert a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les seves dades seran incorporades en 
un fitxer de titularitat privada de Infolab Software i Serveis, S.L., amb la finalitat de donar-li el servei sol·licitat i enviar-li informació sobre el mateix. Si ho 
desitgeu podeu exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, dirigint-vos, per escrit, a Infolab Software i Serveis, S.L.U., Ronda Ponent, 144 – 08201 
Sabadell (Barcelona).

Nom Fiscal Empresa:

Nom Comercial Empresa:

Número de compte IBAN:                        -                     -                     -                     -                      -

SWIFT / BIC:

Data:           /            /

Amb l’objectiu d’acomplir amb el reglament 260/2012, pel que s’estableix l’obligatorietat d’informar la numeració i dades 

del SWIFT i IBAN en totes les transaccions bancàries, agrairíem ens fessin arribar, l’esmentada informació, mitjançant aquest 

document signat.

Una cordial salutació.

Dp. Administració

Signatura i segell de l’Empresa:

Mitjançant la signatura d’aquest ordre de domiciliació, el deutor autoritza, (A) al creditor, Infolab Software i Serveis, S.L.U.; a enviar 
instruccions a l’entitat del deutor per carregar al seu compte i (B) a l’entitat per realitzar els dèbits en el seu compte, seguint amb les 
instruccions del creditor. Com a part del seu dret, el deutor està legitimat al reemborsament per la seva entitat en els terminis i condicions 
del contracte subscrit amb la mateixa. La sol·licitud de reemborsament s’haurà de realitzar dins les vuit setmanes següents a la data del 
càrrec del dèbit en el compte.

Tots els camps han de ser complimentats obligatòriament.
Un cop signada aquesta ordre de domiciliació ha de ser enviada al creditor per a la seva custodia.

 


