ORDE DE DOMICILIACIÓN DE DEBO DIRECTO SEPA

Mediante a firma desta orde de domiciliación, o debedor
autoriza: (A) ao acredor para enviar instrucións á entidade do
debedor para deber a súa conta e ( B) á entidade para efectuar
os debedos na súa conta seguindo as instrucións do acredor.
Como parte dos seus dereitos o debedor está lexitimado ao
reembolso pola súa entidade nos termos e condicións do
contrato subscrito coa mesma. A solicitude de reembolso
deberá efectuarse dentro das oito semanas que seguen á data
de debo en conta. Pode obter información adicional sobre os
seus dereitos na súa entidade financeira.

Nome:

Apelidos:

Localidade:

Domicilio:

Código Postal:

Correo electrónico:

N.I.F.:

Teléfonos: FIXO E MÓBILES

Data nacemento:

Modalidad:

DD/MM/AAAA

INDIVIDUAL

Data inscrición:
DD/MM/AAAA

FAMILIAR

Firma e NIF soci@
titular

DATOS FAMILIA (cónxuxe e fillos ata 18 anos idade)
N.I.F.

Nome

Apelidos

Data
Nacemento
DD/MM/AAAA

Parentesco

DATOS DEBEDOR E ACREDOR

Ficha de inscrición de soci@s

Solicito a miña inscrición como soci@ da Asociación Os Sendeiros de
Foz-Lugo, aceptando o pago da cota anual correspondente.

Data

Nome do debedor

Código Postal e
Provincia

Dirección

Tipo de pago

Número conta IBAN

RECORRENTE
REFERENCIA ORDE

NIF ACREDOR
G27312362

ACREDOR

DIRECCIÓN ACREDOR

OS SENDEIROS DE
FOZ
CODIGO POSTAL E
PROVINCIA

Rúa Congostra 22 P2 Centro
Asociacións Foz

27780 LUGO

Firma e NIF Debedor

PROTECCIÓN DE DATOS: A inscrición na presente actividade implica formar parte dunha base de datos que está rexistrada na Axencia Española de
Protección de Datos, por tanto o asinante acepta que, de conformidade coa normativa de Protección de Datos Persoais, autoriza a que os datos que nos
facilita para a ser incluídos nuns ficheiros cuxa titularidade corresponde a ASOCIACIÓN OS SENDEIROS DE FOZ. Devanditos datos serán utilizados para
enviarlle información particular e xeneral sobre os servizos, promocións e actividades relacionadas coa empresa. Informámoslle que tamén poderá exercer o
seu dereito de acceso, rectificación e cancelación dos seus datos mediante unha comunicación escrita no seguinte correo electrónico
ossendeiros@yahoo.es.

