ACTIVITAT EXTRAESCOLAR D’ESCACS
FULL D’INSCRIPCIÓ I DOMICILIACIÓ

Nom i Cognoms alumne: _________________________________________
Data Naixement: _______________________
Nom mare/pare: ________________________________________________
Mail de contacte: _______________________________________________

Barcelona,____/____/_______.
Signatura

Observacions
______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

pereduranadal@gmail.com

Ordre SEPA de domiciliació de dèbit directe
Referència de l’ordre de domiciliació (coincidirà amb el NIF del deutor)
Mandate reference

Nom del creditor (Creditor’s name): Peona i Peo Club d'Escacs
Identificador del Creditor (Creditor identifier): G63165708
Adreça (Address): Mas Guinardó, Pl Salvador Riera, 2
Codi Postal – Població (Postal Code – City): 08041 Barcelona
Província – País(Town - Country): BARCELONA - ESPANYA
Mitjançant la signatura d’aquest formulari d’ordre de domiciliació, el deutor autoritza al creditor a enviar instruccions a l’entitat del deutor per a fer
càrrecs al seu compte i a l’entitat per efectuar càrrecs en el seu compte seguint les instruccions del creditor. Aquesta ordre de domiciliació està prevista
per a operacions exclusivament entre empreses i/o organitzacions. El deutor no té dret que la seva entitat li reemborsi una vegada que s’hagi realitzat
el càrrec en compte, però pot sol·licitar a la seva entitat que no efectuï el càrrec en el compte fins a la data deguda. Podrà obtenir informació detallada
del procediment en la seva entitat financera.
By signing this mandate form, you authorize (A) {NAME OF 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 {NAME OF CREDITOR}. This mandate is only intended for business-to-business transactions. You are not entitled to a refund from your
bank after your account has been debited, but you are entitled to request your bank not to debit your account up until the day on which the payment is due. Please contact
your bank for detailed procedures in such a case.

A CUMPLIMENTAR PER EL DEUTOR / TO BE COMPLETED BY THE DEBTOR
Nom del deutor
Debtor’s name

Adreça del deutor
Address of the debtor

Codi postal – Població
Postal Code - City

Província – País: Town – Country
Town Country of the debtor

BIC (pot tenir 8 u 11 posiciones)
BIC (up to 8 or 11 characters)

Número de compte de càrrec – IBAN (a Espanya consta de 24 posicions començant sempre per ES)
Account number IBAN (Spanish IBAN of 24 positions always starting ES)

Tipus de pagament
Type of payment

⌧ Pagament Recurrent
Recurrent payment

Data - Localitat de signatura:
Date - location in which you are signing

Firma del deutor (titular del compte de càrrec)
Signature of the debtor

TOTS ELS CAMPS HAN DE SER CUMPLIMENTATS OBLIGATORIAMENT. UNA VEGADA SIGNADA AQUESTA ORDRE DE DOMICILIACIÓ HA DE SER ENVIADA AL
CREDITOR PER LA SEVA CUSTODIA.

