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DOCUMENT OFICIAL DE PETICIÓ DE DADES BANCÀRIES D’UN CREDITOR

DADES PERSONALS DEL CREDITOR (S’haurà d’acompanyar d’una fotocopia del DOCUMENT O
CODI D’IDENTIFICACIÓ FISCAL)
Nom i cognoms / Raó social: [Nom i cognoms / Raó social]
DOCUMENT O CODI NACIONAL D’IDENTIFICACIÓ FISCAL: [NIF / CIF]
Domicili fiscal: [Adreça]
Població: [Població]
Codi postal: [Codi postal]
País: [País]
Telèfon amb el prefix corresponent: [Telèfon]
Correu electrònic: [Email]
DADES DEL REPRESENTANT [En cas que ho sol·liciti un representant]
Nom i cognoms / Raó social: [Nom i cognoms / Raó social]
DOCUMENT O CODI NACIONAL D’IDENTIFICACIÓ FISCAL: [NIF / CIF]
DADES BANCÀRIES1
Entitat Bancaria: [Nom de l’entitat]
Codi IBAN

Codi SWIFT / BIC

Declaro que són certes les dades reflectides en el present document, i que identifiquen el
compte corrent / llibreta d’estalvis i la entitat financera a través de les que desitjo rebre els
pagaments procedents.

Signatura:
[Signatura]

Localitat i data:
[lloc], a [dia] de/d’ [mes] de [any]

1

És imprescindible el codi IBAN i el codi SWIFT/BIC. Les dades s’han d’emplenar començant per l’esquerra. Si el titular del compte
és una persona física, n’hi ha prou que aporti una fotocòpia de la llibreta d’estalvi, xec, o extracte tramès pel Banc o qualsevol
altre document on consti el nom del titular i el número de compte IBAN.
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El creditor signant manifesta expressament en aquest document de cessió de dades bancàries
el seu consentiment al tractament de les seves dades de caràcter personal.
Les dades personals s’incorporaran en els fitxers del [NOM DEL CENTRE] i entitat [NOM DE
L’ENTITAT] únicament per a la finalitat de gestió econòmica: facturació i pagaments de [definir
la finalitat]. No seran comunicades a tercers ni s’utilitzaran per cap altra finalitat.
En compliment de la normativa (UE) 2016/679 Reglament General de Protecció de Dades,
podreu exercir-ne el dret d’accés, modificació, supressió i oposició tot enviant un correu a
[adreça del centre/ entitat / correu electrònic del centre/entitat], adjuntant una fotocòpia del
document d’identitat [DNI, NIE o passaport] per a la comprovació de la seva identitat.
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