MODIFICACIÓ DE TÍTOLS

TÍTOLS A MODIFICAR
1. Títols a modificar

ANTIC SOCI
2. Número de soci

3. Telèfons de contacte

5. Representant legal (en cas de que es tracti d'una societat)

6. En qualitat de

8. Cognoms i nom del soci / Raó social
10. Adreça de subministrament
bloc

7.

NIF

CIF

NIE

PAS.

9.

NIF

CIF

NIE

PAS.

núm.

pis

porta

nom edifici

NOU SOCI

DUPLICAT

13. Número de soci

14. Telèfons de contacte

16. Representant legal (en cas de que es tracti d'una societat)

17. En qualitat de

21. Adreça de subministrament
nom edifici

nom edifici

12. Domiciliació

bancària IBAN

/

18.

NIF

CIF

NIE

PAS.

20.

NIF

CIF

NIE

PAS.

núm.

pis

porta

escala

núm.

pis

porta

escala

10. Correu electrònic

11. Adreça postal (si és diferent a la de subministrament)

bloc

SI - NO

NÚM. D'EXPEDIENT

Factura només
per correu-e

19. Cognoms i nom del soci / Raó social

bloc

escala

C.P.

Població

Sense
domiciliació

E S

Ordre de domiciliació de deute directe SEPA (Mandat) Tipus de pagament: Recurrent
Mitjançant la signatura d’aquesta ordre de domiciliació, el deutor autoritza:
Al creditor a enviar instruccions a l’entitat del deutor per carregar les factures del subministrament d’aigua al seu compte amb caràcter indefinit en tant que
continuïn les relacions comercials entre ambdues parts.
A l’entitat per efectuar els càrrecs al seu compte seguint les instruccions del creditor. Com 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 aquesta.
La sol·licitud de reemborsament haurà d’efectuar-se dins de les 8 setmanes que segueixen a la data del càrrec en compte.
Podeu tenir informació addicional sobre els vostres drets en la vostra entitat financera.

TIPUS DE MODIFICACIÓ
Herència/Donació

Compra-Venda d'habitatge amb títol

Actualització

Venda de títol a la companyia

Trasllat

Canvi adreça postal

Domiciliació

Compra de títol a la companyia

22. Observacions:
El nou soci manifesta conèixer i acceptar en tot el seu contingut, els Estatuts d'Aigües de la Mina Vella, SCP

Vilassar de Mar,

de/d'

de 20

Signatura del soci antic

Signatura del nou soci

D'acord amb la normativa vigent de protecció de dades personals, AIGÜES DE LA MINA VELLA, SCP utilitzarà les vostres dades personals per poder realitzar els serveis pels quals ens heu contractat.Les dades
personals facilitades es tractaran i mantindran mentre existeixi relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals corresponents.Les vostres dades no es cediran a tercers llevat
que existeixi una obligació legal.Teniu dret d'accés a les vostres dades personals per tal de rectificar les dades inexactes o sol·licitar la supressió quan les dades ja no siguin necessàries.

