ARRU
DB-2018-3
ONDA

AJUNTAMENT D’ONDA

FITXA DE MANTENIMENT DE TERCERS

El Pla, 1, 12200
www.onda.es

I. DADES DEL CREDITOR/TERCER. (S'haurà d'acompanyar fotocòpia del NIF/NIE)
Nom i cognoms o denominació social:

NIF/NIE:

Domicili fiscal:
Localitat

Província:

Telèfon:

País:

CP:

Adreça electrònica:
Correo electrónico:

II. DADES DEL REPRESENTANT:
Nom i cognoms:

NIF/NIE:

III. ALTA DE DATOS BANCARIOS.
Entitat financiera
IBAN

Sucursal
Internacional

Entitat

Oficina

DC

Número de compte

A OMPLIR PER L'ENTITAT DE CRÈDIT
Certifique, a petició de la persona reflectida en “I. Dades del creditor/tercer”, que el compte que figura en “III. Alta de
dades bancàries” existeix i s'encontre oberta al seu nom, als efectes de la recepció dels pagaments que a la mateixa
li vaja a ordenar l'Ajuntament d'Onda.
PER L'ENTITAT DE CRÈDIT

(Segell de l'entitat de crèdit)

Data:

Signat:

IV. DECLARACIÓ RESPONSABLE
El sol·licitant declara que són certes les dades bacàries que identifiquen el compte bancari, així com la resta de les
dades que s'arrepleguen en el present document. El règim d'aquesta declaració responsable és el de l'article 69 de la
Llei 39/2015, de 1 de octubre. Sol·licita que els pagaments que puguen correspondre-li es realitzen a través del
compte bancari
(Signatura del creditor o representant)

En

, a

de

de

Aquest document no surtirá efectes si no ha sigut diligenciat per l'entitat financiera.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Protección de datos (LO 15/1999), los datos de carácter personal recogidos en este impreso serán incorporados
en un fichero automatizado con la exclusiva finalidad de su uso dentro de este Ayuntamiento. El/La titular de los mismos puede ejercer su derecho de
rectificación o cancelación en los términos de la Ley, dirigiéndose al Ayuntamiento de Onda.
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INSTRUCCIONS:
Haurà d'omplir-se i presentar-se aquest imprés sempre que l'interessat inicie la seua relació amb aquest
Ajuntament o bé quan no l'haguera omplit amb anterioritat, així com quan vullga camviar el compte bancari
a través de la qual desitja rebre els pagaments que li puguen correspondre.
Deberá cumplimentarse y presentarse este impreso siempre que el interesado inicie su relación con este
Ayuntamiento o bien cuando no lo hubiera cumplimentado con anterioridad, así como cuando quiera
cambiar la cuenta bancaria a través de la cual desea recibir los pagos que le puedan corresponder.

