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 Núm. Ordre:       

 
CREDITOR 

Entitat: CLUB NÀUTIC PORT DE LA SELVA NIF: G17062316 

Adreça: LLOIA S/N DP:17489 Població: EL PORT DE LA SELVA Província: GIRONA 

 
Mitjançant la signatura d'aquesta ordre de domiciliació, el deutor autoritza: (A) al creditor a enviar 
instruccions a l'entitat del deutor per carregar el seu compte i (B) a l'entitat per a efectuar els càrrecs al 
seu compte seguint les instruccions del creditor. Com a part dels seus drets, el deutor està legitimat a 
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 segueixen a la data de 
càrrec en compte. Pot obtenir informació addicional sobre els seus drets a la seva entitat financera. 
 

DEUTOR 

Nom i Cognoms:        Soci del Club (SI/No):       

Adreça:       Número:       Pis:        

DP:       Població:       Província:       

Telèfon:       Telèfon Mòbil:       @mail:       

NIF/DNI:   Passaport  Núm.:         

Banc /Caixa:         Adreça de la Oficina:       

CP:       Població:        

Titular de compte:        

Swift BIC (8-11):     -     -      Iban (24):      -      -      -      -      

Tipus de pagament:  Pagament periòdic    Pagament únic    

 
 

El Port de la Selva,  a       
 
Nom i Signatura del titular del compte  
 

 

 

 
 

 
 
 

Sol·licitud  
Data recepció:       
Signatura del receptor: 
 

Notes: 
1. Qualsevol modificació en les dades d’aquest formulari cal que sigui notificada al Club Nàutic Port de la Selva.  
2. Posem en el seu coneixement que les dades que vostè ens lliura voluntàriament, en aquest document seran introduïdes a la base de dades 

general d’administració del Club Nàutic Port de la Selva, denominada BDGACNPS, registrada en el RGFP de la AEPD amb el número  
2092241571 el responsable del qual és el Club Nàutic Port de la Selva a fi d’atendre la seva sol·licitud i informar-lo d’ofertes o promocions que 
puguin ser del seu interès. En tot cas i en qualsevol moment, vostè pot consultar, accedir, rectificar, cancel·lar o bé oposar-se a que tractem les 
seves dades, tot adreçant-vos a les nostres oficines situades al carrer Lloia s/n de El Port de la Selva, on li facilitaran els impresos oficials 
oportuns i adequats a la seva pretensió. 


