C.E. LLANÇÀ

FORMULARI ALTA SOCIS
Fent-te soci estaràs ajudant activament en la construcció d’un projecte de formació i educació
mitjançant l’esport. Amb la teva col.laboració ens ajudaràs a professionalitzar totes les àrees del
club, per tal de garantir el procés de formació esportiva i humana dels joves, generant una cultura
de l’esport en el nostre entorn més immediat.
Omple el següent formulari per fer-te soci i col.laborar amb el C.E. Llançà:
Soci PROTECTOR (85 €/any)
Soci GENERAL (73 €/any)
Soci JUBILAT (43 €/any)
DADES PERSONALS:
Nom:
Cognoms:
Adreça:								Població:
DNI:
Data Naixement:
Telèfon:
E-mail:
Escull el tipus de col.laboració:
Soci PROTECTOR (85 €/any)
Soci GENERAL (73 €/any)
Soci JUBILAT (43 €/any)

C.E. LLANÇÀ

ORDRE DE DOMICILIACIÓ SEPA CORE

Referència: Quota anual soci C.E. Llançà
CREDITOR
Identificador:

(a emplenar pel C.E. Llançà)

Nom del creditor: Club Esportiu Llançà
Adreça: Avinguda 8 de Març, s/n, 		

Codi postal:17490

Població: Llançà

Província (País): Girona (Espanya)

Mitjançant la signatura d’aquesta ordre de domiciliació, el deutor autoritza (A) al creditor a enviar instruccions a l’entitat del deutor per realitzar càrrecs a la compte d’aquest i (B) a l’entitat per efectuar els càrrecs
a la seva compte seguint les instruccions del creditor. Com a part dels seus drets, el deutor està legitimat
al reemborsament per part de la seva entitat en els termes i condicions del contracte subscrit amb la
mateixa. La sol·licitud de reemborsament s’haurà d’efectuar dins de les vuit setmanes que segueixen a la
data de càrrec al compte. Pot obtenir informació addicional sobre els seus drets dirigint-se a la seva entitat
financera.
By signing this mandate form, you authorise (A) the Creditor to send instructions to your bank to debit your account
and (B) your bank to debit your account in accordance with the instructions from the Creditor. As part of your rights,
you are entitled to a refund from your bank under the terms and conditions of your agreement with your bank. A
refund must be claimed within eigth weeks starting from the date on which your account was debited. Your rights are
explained in a statement that you can obtain from your bank.

DEUTOR
Nom del deutor:
Adreça: 			

Codi postal:

Població:

Província (País):

NIF:
SWIFT-BIC:
COMPTE CORRENT - IBAN:
FORMAT DE PAGAMENT:
SIGNATURA:

DATA I LLOC:

Recurrent/anual

Únic

