Sol·licitud de modificació d'Ordre de domiciliació bancària
1. Dades del creditor
Comú d'Ordino

AD00ZZZ -80043-L

La placeta, 1
AD300 Ordino
Andorra

2. Referència de l'ordre de domiciliació
Concepte:
Referència del concepte:

 Recurrent

Tipus de pagament:

 Únic

3. Dades del titular del compte
NIA:

Nom i cognoms o raò social:
Representan legal:

Telèfon:

Adreça:
Població:

País:

Adreça electrònica:
Swift BIC*:

*Pot tenir 8 o 11 caràcters

Núm. de compte:
(IBAN)

A D

Núm. de compte:
(estranger)
En cas de modificació de domiciliació bancària de propietats, indicar en qualitat de:
Propietari

Usfructuari

Altres

4. Data i signatura
Lloc i data:
Signatura:

5. Dades del deutor (obligat tributari)
NIA:

Nom i cognoms o raò social:
Representan legal:

Telèfon:

Adreça:
Població:

T3-300 v. 2021

Adreça electrònica:
Signatura:

País:

Documentació que cal aportar
•Còpia de la targeta d'identificació bancària

Informació complementària
•Mitjançant la signatura d’aquesta ordre de domiciliació, el deutor autoritza al creditor a enviar instruccions a l’entitat del deutor per
carregar en el seu compte i a l’entitat per efectuar els càrrecs en el seu compte tot seguint les instruccions del creditor. Com a part dels
seus drets, el deutor està legitimat al reemborsament a través de la seva entitat en els termes i condicions del contracte subscrit amb la
mateixa. La sol·licitud de reemborsament s’ha d’efectuar dins de les vuit (8) setmanes que siguin a la data de deure en el seu compte.
Podeu obtenir informació addicional sobre els seus drets prop de la seva entitat financera.
•A l’efecte del que preveu la Llei 15/2003, de protecció de dades de caràcter personal, del 18 de desembre, s'informa que les dades que
ens faciliteu s'incorporaran al fitxer informatitzat del Comú d'Ordino, titular i responsable del mateix fitxer; que prendrà les
mesures necessàries per garantir-ne la seguretat i la confidencialitat. L'usuari pot exercir els seus drets d'accés, certificació, oposició i
supressió, sempre que la legislació vigent no disposi el contrari, a l'adreça de correu electrònic tramits@ordino.ad o bé directament
al Servei de Tràmits de l'edifici administratiu del Comú, la placeta, 1 a Ordino.

