
             Inscrita al Registre d’Associacions de la GC amb el número 62750 (Secció de la demarcació de 
BCN)

              ORDRE DE DOMICILIACIÓ DE CÀRREC DIRECTE SEPA

Mitjançant la signatura d'aquesta ordre de domiciliació, el deutor autoritza (A) al creditor a enviar instruccions
a l’entitat del deutor per carregar en el seu compte, i (B) a l'entitat per efectuar els càrrecs al seu compte
seguint les instruccions del creditor. Com a part del seus drets, el deutor està legitimat al reemborsament per
la  seva  entitat  en  els  termes  i  condicions  del  contracte  subscrit  amb  la  mateixa.  La  sol·licitud  de
reemborsament s’ha d’efectuar dins de les vuit setmanes que segueixin a la data de càrrec en compte.
Podeu obtenir informació addicional sobre els seus drets en la seva entitat financera.

Pagament de la quota de soci
Imports de les quotes anuals: 50,-€ (entitats), 10,- € (individual), 5,- € (individual reduïda)

Si us plau, indiqueu l’import que desitgeu aportar (#):

   (#) De manera voluntària, podeu indicar un import superior al fixat a les quotes

Si no coincideix el soci amb el titular del compte bancari, si us plau, indiqueu el nom del soci:

DADES DEL CREDITOR             Referència de l’ordre de domiciliació: ES54000G67267641
Nom del 
creditor

ATENEU MEMÒRIA POPULAR
Identificador del 
creditor

G67267641

Adreça Via Laietana, 16

Població BARCELONA Codi Postal 08003

DADES DEL DEUTOR   (Titular del compte bancari)

Nom del deutor DNI/NIE/NIF

Adreça

Població Codi Postal

Entitat bancària
Codi SWIFT 
BIC*

Número de 
compte IBAN ** ES__ ____ ____ ____ ____ ____

Tipus de 
pagament *** Recurrent    /  Únic

* El codi SWIFT BIC està format per 8 o 11 dígits. És un codi fix de l’entitat bancària i es pot consultar a la pròpia entitat
o per internet
** El número de compte IBAN està format per 24 dígits
***Si us plau,  Indiqueu “Recurrent” si  voleu domiciliar totes les quotes futures).   En cas contrari,  indiqueu “Únic”.
(Esborreu el que no procedeixi)

 

Signatura del titular del compte

           (població i data) ____________________________, ____ de ___________ de 202_

 Tots els camps han d’estar emplenats obligatòriament. 
Una vegada signada, aquesta ordre de domiciliació ha de ser enviada al creditor per a la seva custòdia.

                          €
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