
ESCOLA MARINA – MONTGAT  

SERVEI DE MENJADOR, ACOLLIDA MATÍ I LUDOTECA TARDA

Autorització Bancària - Ordre SEPA –CORE de domiciliació de dèbit directe 
“SEPA Direct Debit Mandate 

Tiana,  a  ____   de   __________________   de 2019

Dades bancàries:   Ordre SEPA –CORE de domiciliació de dèbit directe  “SEPA Direct Debit Mandate”

Nom i cognoms del deutor/s i  titular/s del compte:               ______________________________    
“Name of the debtor”    

DNI/NIF del deutor/s:              ________________  

Adreça del deutor/s: 
“Debtor’s addres”

Direcció: _____________________________________________________
Població: ___________________________________ Codi Postal: _______  

Numero de compte del  deutor  “IBAN’S debtor”

I B A N B A N C O F I C C C N U M . C O M P T E

 

Nom del Creditor:  Eumaserveis  Escolars, S.L.  –Tel.609.44.86.38/619.04.16.64
”Creditor’s name”:

Identificació del Creditor:   B61923942      Adreça:  C/Molí de la Torre, 171-173.,1.,4 08915 Badalona - España
“Creditor ID”:  

Tipus de Pagament :  pagament periòdic     pagament  únic 
 “Type  of payment: recurrent payment or one-off payment”

L’ import dels pagaments serà  d’acord amb els serveis realitzats, en coneixement del funcionament del
servei,  i acceptació de les normes del Consell Escolar del centre, respecte als  serveis organitzats  per
Eumaserveis Escolars, S.L.

Mitjançant la  signatura  d’aquest  formulari  d’ordre  de domiciliació,  autoritzeu  a  EUMASERVEIS ESCOLARS  SL  a  enviar  ordres al  vostre  entitat
financera per debitar  càrrecs al vostre compte i a la seva entitat financera  per debitar els imports corresponents al vostre compte d’acord amb les
instruccions de EUMASERVEIS ESCOLARS SL. “By signing this mandate form, you authorise a  EUMASERVEIS ESCOLARS SL to send instructions to your
bank to debit your account and (B) your bank to debit your account in accordance with the instructions from a  EUMASERVEIS ESCOLARS SL.” 

Dades personals del  l’ alumne/s  inscrit/s en el servei de menjador

Nom i cognoms: _____________________________________________ Curs: ________
Nom i cognoms: _____________________________________________ Curs: ________
Nom i cognoms: _____________________________________________ Curs: ________

Signatura Deutor/s Les dades demanades en aquest imprès són necessàries per a la  inscripció al
Servei  de  Menjador  i  podran  ser  objecte  de  tractament  automatitzat,  de
conformitat  amb la  Llei  orgànica  15/1999,  de 13  desembre,  de  protecció  de
dades  de caràcter  personal.  En  cap cas  s’utilitzaran les  dades  amb finalitats
diferents a les indicades, ni es comunicarà cap dada a cap persona aliena a la
relació  existent  entre  ambdues  parts,  sense  autorització  expressa.  Si  ho
desitgeu,  podreu  exercir  el  vostre  dret  d'accés,  rectificació,  cancel•lació  i
oposició al tractament de dades comunicant-ho a l'adreça de correu electrònic:
eumaserveis@hotmail.com

BIC.:


