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REQUISITS DE LA CONTRACTACIÓ
Per gaudir dels avantatges de les Condicions Particulars de la Cuenta Negocio Triodos cal complir el següents requisits de vinculació:
• Tenir més d’1 any d’antiguitat en l’activitat.
• Domiciliar el pagament de la Seguretat Social a la seva Cuenta Negocio Triodos (quotes d’autònom o les cotitzacions dels seus
treballadors).
• Utilitzar almenys 2 dels productes contractats a l’any.
Tarifes Vigents sense Vinculació que se li han enviat per correu electrònic en suport durador, prèviament a la signatura d’aquesta
sol•licitud i amb prou antelació, juntament amb la documentació contractual i les condicions generals dels productes. Els productes
recollits en aquest imprès estan regulats sota les condicions generals de la Cuenta Corporativa/Corriente Tarjeta Débito Triodos,
Tarjeta Crédito Triodos, Emisión de Recibos Triodos, Emisión de Transferencias Triodos i TPV Triodos.

A

PRODUCTES QUE CONTRACTA AMB LA SEVA CUENTA NEGOCIO
Cuenta Corriente i serveis de pagament (obligatoris)
Cuenta Negocio Triodos X

Emisión de Transferencias Negocio Triodos X

Tarjeta Débito Negocio Triodos X
(Comissió per manteniment 24€. Gratuïta el primer any)

Serveis de cobrament (indiqui’n almenys un)
TPV Negocio Triodos

Sol•licitud de finançament (opcional)
Tarjeta de Crédito Negocio Triodos

Línea de Crédito Negocio Triodos

Abans de qualsevol sol•licitud de finançament, Triodos Bank realitza en primer lloc una anàlisi qualitativa per valorar la coherència de l’activitat
amb la política d’inversió del banc. En segon lloc, es du a terme l’anàlisi de risc habitual en les entitats de crèdit.

DADES DEL SOL•LICITANT
Sr.

Sra.

Raó social/Nom complet

CIF/NIF

Forma jurídica (S.L., associació, autònom...)

Data de constitució/alta

Sector activitat

CNAE (Classificació Nacional d’Activitat Econòmica)

Domicili social/adreça
Població
Telèfon

CP

Província

Correu electrònic

Adreça per a comunicacions
Persona de contacte

C

Càrrec

DADES DELS REPRESENTANTS LEGALS I APODERATS (només per a empreses o institucions)
Representant/Apoderat 1

Data de naixement

Nom
NIF/NIE

Targeta de Targeta de
dèbit
crèdit

Cognom
CNO

Tel.

Adreça
Població
Representant/Apoderat 2

Data de naixement

CP
Nom
NIF/NIE

Província

Cognom
CNO

Tel.

Adreça
Població

CP

Província
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B
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Emisión de Recibos Negocio Triodos
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Nom

Representant/Apoderat 3

Data de naixement

Cognom

NIF/NIE

CNO

Tel.

Adreça
Població

D

CP

Província

INDIQUI LA SEVA CUENTA CORPORATIVA TRIODOS (Si ja en disposa d’un)
Codi país

D.C.

ES

Entitat Oficina D.C.

Núm. de compte

L’import de totes les operacions carregarà directament a la seva Cuenta
Corporativa Triodos, així com la totalitatazació del seu TPV.

1491 0001

Si ja disposa de compte, si li plau indiqui-ho en aquest apartat. En cas contrari, Triodos Bank obrirà una Cuenta Negocio Triodos de forma
gratuïta segons les condicions generals que figuren en el Contracte Global de l’entitat i les condicions particulars de la Cuenta Corporativa/
Corriente Triodos Bank, que té a la seva disposició a www.triodos.es.

E

EMISSIÓ DE REBUTS (Norma 19)
CONDICIONS PARTICULARS

Per rebut emès

0,15 €

unitat

1€

unitat

0,50 €

unitat

Per rebut retornat
Operativa manual. Rebut emès
Tipus de límit i import màxim

2.500

Per rebut
Diari

40.000

€
€

Mensual

40.000

€

RETENCIÓ DE REMESA*

Límit total

80.000

€

DIES DE RETENCIÓ

25
58

%
dies

* El percentatge de retenció està subjecte a aprovació prèvia anàlisi favorable del risc per part de Triodos Bank. Per a això, és necessari que ens lliuri l’Impost de Societats de l’últim any si és vostè una
empresa o institució, o l’IRPF de l’últim any si és vostè autònom. La resta de la remesa estarà disponible en 2 dies hàbils.

F

EMISSIÓ DE TRANSFERÈNCIES (Norma 34)
CONDICIONS PARTICULARS
Comissió d’euros per operació (sense IVA)

G

En línia – Pàg. web
Unitat

Suport manual

Per transferència enviada

0€

0,50 €

Per transferència errònia

0€

0,50 €

ALTA DE COMERÇ ALS SISTEMES DE TARGETES (TPV)
DADES DEL COMERÇ
Denominació comercial
Activitat econòmica

Codi activitat

Facturació mensual estimada comerç

€ Percentatge d’ús de targetes sobre facturació*

Facturació mensual estimada amb targeta

€ Import mitjà estimat per transaccions targetes

Domicili TPV instal•lat
Adreça per a comunicacions
Persona de contacte

Horari comercial

TIPOLOGIA TPV TRIODOS
ADSL /RTC

GPRS

WiFi

TPV virtual

Altre

Telèfon associat al TPV
* Les condicions particulars dels sistemes de targetes estan subjectes al manteniment d’un percentatge d’ús màxim de targetes sobre facturació del 50%.

%
€

Triodos Bank NV SE. c/ José Echegaray 5; 28232 Las Rozas (Madrid). Tf: 902 360 940. Registro Mercantil: Tomo 19.798, ibro 0 Folio 180, Hoja M-348646. CIF W0032597G
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Empleni aquesta informació només en cas de sol•licitar el TPV Virtual

Contacte tècnic

Pàgina web

Correu electrònic de contracte

Correu electrònic del comerç

El comerç només admet transaccions sota protocols segurs 3D Secure.
El comerç admet tot tipus d’operacions segures i no segures (pagament U. segon intent i pagament tradicional sense sol•licitud d’autenticació.)

CONDICIONS PARTICULARS
Taxa de descompte targetes pròpies
Límit diari de comerç

H

0,50 %
2.000 €

€ Imp. mín. . Taxa de descompte targetes alienes 0,50 %

0

€

0

€ Imp. mín.

0

Comissió de manteniment/inactivitat

€

SOL•LICITUD DE FINANÇAMENT
Si a l’apartat A ha indicat que desitja sol•licitar finançament, per a la seva valoració necessitem que ens lliuri:
Empreses i institucions
Autònoms
• Impost de societats de l’últim any.
• IRPF de l’últim any.
• Obligacions de pagament en altres entitats financeres.
• Formulari de Declaració de Béns.
• Obligacions de pagament en altres entitats financeres.
Una vegada realitzada l’anàlisi qualitativa i financera continguda en la política d’inversió de Triodos Bank, ens posarem en contacte amb
vostè per comunicar-li el resultat i, en cas de valoració positiva, procedir a la signatura del contracte.		

C0NDICIONS PARTICULARS - LÍNIA DE CRÈDIT

LÍMIT DE LÍNIA DE CRÈDIT

Comissió d’estudi

0

€

Comissió de no disposició

0

€

Comissió de cancel•lació anticipada

0

€

Comissió d’obertura

0

€

€

(fins a 10.000 €)

4,75

TIPUS D’INTERÈS PER DISPOSAT*

%

* 4,84 % TAE . S’aplica sobre el saldo disposat cada dia.

C0NDICIONS PARTICULARS - TARGETA DE CRÈDIT
Costos
LÍMIT DE TARGETA DE CRÈDIT

Comissió per manteniment

€

(fins a 1.200 €)

34

(Gratuïta el 1r any).

€

Triï només una forma de pagament per a la seva Tarjeta de Crédito Triodos:
A final de mes (sense interessos)

Ajornat (TIN mensual 1 %*)

{

Quota: ______ % (mín. 10 %; máx. 30 %)
Import*: ______ € (mín. 60 €; máx. 600 €)

* TAE : 12,68 % el primer any, 18,96 % la resta d’anys.
* Amb un mínim del 10% sobre el límit de la targeta. La quota/import seleccionat inclou capital i interessos. Pot modificar o seleccionar una altra forma de pagament a través de Banca Telefònica, Banca
Internet o en qualsevol de les nostres oficines.

I

SIGNI AQUÍ
Atès que l’objecte de les dades recollides a través d’aquest document és analitzar la sol•licitud de finançament afectat, s’informa que el banc tractarà les
dades subministrades per a l’anàlisi i avaluació de la solvència, per la qual cosa podrà, amb aquest afecte i si escau:
• Recollir i comunicar informació a la CIRBE (Central d’Informació de Riscos del Banc d’Espanya) relativa a la identificació i riscos de crèdit conforme a la
normativa aplicable.
• Sol•licitar i comunicar informació si escau a fitxers comuns de solvència patrimonial i crèdit, que comprenguin informació relativa a la solvència, dades de
contacte actualitzades per al cobrament, així com certs deutes, líquids, exigibles amb venciment no superior a 6 anys el pagament dels quals hagin estat
requerits.
• Obtenir informació de registres públics i d’empreses que faciliten informes comercials (informació de solvència i actualització de dades de contacte).
La signatura d’aquesta sol•licitud comporta l’acceptació de les condicions generals i especialment la clàusula de consentiment i acceptació del Contracte
Global i de producte que figuren en aquest imprès.

En

, a

Representant/Apoderat 1

Representant/Apoderat 2

de

de 20

Representant/Apoderat 3

Triodos Bank NV S.E.

Mikel García-Prieto
Director general
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!
!

UTILITZI LA MATEIXA SIGNATURA QUE EN EL SEU DOCUMENT D’IDENTITAT I ADJUNTI’N LA FOTOCÒPIA
I LA DE TOTS ELS REPRESENTANTS/APODERATS SI N’HI HAGUÉS

NO OBLIDI ADJUNTAR LA RESTA DE DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER TREBALLAR AMB TRIODOS BANK
(i) La resposta a les preguntes d’aquest formulari és obligatòria i té com a finalitat avaluar la seva sol•licitut de serveis (préstec/crèdit/garantia, etc.), per la qual cosa, si no es facilita, el Banc podrà no executar l’anàlisi de la sol•licitud. De la mateixa manera, el client assumeix
l’obligació de comunicar al Banc qualsevol actualització o altra modificació de les dades aportades. L’interessat declara que és el titular de les
dades que facilita i que aquestes són veraces.
(ii) El client declara conèixer la concessió de la targeta/es de crèdit, TPV, Normes 19 i 34 AEB, Línea de Crédito o altres serveis i, si escau, els
límits del crèdit o serveis disponibles, queden subjectes per part del Banc al previ estudi de la sol•licitud i de la documentació que, si s’escau,
es requereixi i requereix, per tant, la posterior aprovació per part del Banc.
(iii) El Banc es reserva el dret a condicionar la contractació dels serveis/productes sol•licitats o les seves successives renovacions, al compliment dels requisits de garantia de les obligacions que s’estableixin, de permanència de prou fons dipositats en el Banc pel clients, o altres
requisits que permetin disposar de prou garanties de cobertura dels riscos que es derivin del producte/servei concedit.

J

COM REALITZAR EL SEU PRIMER INGRÉS
Conegui les alternatives de les quals disposa per realitzar ingressos a Triodos Bank.
		• Emplenant l’ordre d’ingrés periòdic de l’apartat K d’aquest formulari.
		• A través de xec, enviant-lo juntament amb aquest formulari de contractació.
Per a qualsevol consulta o aclariment, té a la seva disposició l’equip de professionals de Triodos Bank. Truqui’ns al 91 769 85 85

K

ORDE DE INGRÉS PERIÒDIC
Freqüència:

Mensual

Trimestral

Titular del compte

CIF/NIF

Compte
de càrrec:

Codi país

Compte
d’abonament:

Codi país

D.C.

Entitat Oficina D.C.

Núm. de compte

Entitat

ES

D.C.

Entitat Oficina D.C.

Entitat: Triodos Bank NV S.E.

Núm. de compte

1491 0001

Efectuïn l’abonament des del compte de càrrec per la quantitat de*:

A emplenar per Triodos Bank

,

€

*Min. 100 € / Max. 3.000 €

Quantitat en lletra

€

Representants / Titulars del compte de càrrec: recollir tantes signatures com requereixi el compte de càrrec en funció de les condicions de
disponibilitat.
Representant 1 / Titular 1

NIF

Signatura

Representant 2 / Titular 2

NIF

Signatura

Data

!

Referència de l’ordre

A emplenar per Triodos Bank

Li recomanem que per poder tramitar la seva ordre d’ingrés cal que ens enviï juntament amb aquest formulari l’ordre de domiciliació de càrrec
directe SEPA que trobarà adjunta. Recordi que l’import ingressat romandrà bloquejat durant els primer 58 dies.

* Li informem que, de conformitat amb el que disposa l’art. 34 de la Llei 16/2009, de 13 de novembre, de Serveis de Pagament, l’import ingressat romandrà bloquejat durant les primeres 8 setmanes des de la recepció de la seva ordre. Si durant aquest termini
desitja disposar de l’import ingressat haurà de sol•licitar la devolució del rebut corresponent a l’entitat de càrrec.

Triodos Bank NV SE. c/ José Echegaray 5; 28232 Las Rozas (Madrid). Tf: 902 360 940. Registro Mercantil: Tomo 19.798, ibro 0 Folio 180, Hoja M-348646. CIF W0032597G

		• Ordenant una transferència des d’una altra entitat bancària quan ja disposi del seu número de compte a Triodos Bank.
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CLÀUSULA DEL CONTRACTE GLOBAL, DE PRODUCTE I PROTECCIÓ DE DADES

Així mateix declara/en que: (1) les seves dades personals facilitades a Triodos Bank són veritables i exactes, (2) és/són major/s d’edat i, si escau, actuen
en representació del menor d’edat les dades del qual s’inclouen en aquest contracte (3) accepta/en expressament la clàusula relativa a la protecció de
dades de caràcter personal continguda en el Contracte Global Triodos vigent, en el qual: (a) Es reconeix a Triodos Bank NV S.E. com a responsable del
tractament de les dades facilitades amb les finalitats d’estudiar aquesta sol·licitud i, una vegada aprovada, executar el contracte així com, amb base a
l’interès legítim de Triodos Bank NV S.E.: poder comunicar-li ofertes de productes i serveis de Triodos Bank, enviar-li alertes de productes contractats,
enregistrar les converses telefòniques per a finalitats de qualitat i acreditació d’aquestes i en general la resta de finalitats detallades en el Contracte
Global de Triodos. L’interès legítim de Triodos Bank sempre estarà equilibrat amb els seus interessos i podrà sol·licitar-nos en tot moment que deixem
d’enviar-li comunicacions i/o ofertes comercials, així com oposar-se a la resta de finalitats basades en l’interès legítim. (b) Les dades tractades es
classificaran en dades identificatives, dades de característiques personals, dades financeres i de solvència i dades contractuals i han estat facilitades per vostè o per tercers que faciliten informació de solvència necessària per a l’estudi de la seva sol·licitud com la CIRBE o fitxers de solvència
patrimonial, així com aquelles empreses que participen en l’execució de les transaccions que pot sol·licitar en execució del seu contracte. (c) Les seves
dades es gestionaran confidencialment per Triodos Bank NV S.E. i només es facilitaran a tercers autoritzats per vostè, així com quan una norma jurídica requereixi la comunicació (com, per exemple, en els supòsits de prevenció de blanqueig de capitals, Fitxer de Titularitats Financeres o la CIRBE)
o quan resulti necessària per a la prestació del servei contractat, incloses les comunicacions a fitxers de solvència. Per això podrà utilitzar els serveis
de terceres empreses que podran accedir a les seves dades per compte nostre. (d) Com a sucursal a Espanya de l’entitat de crèdit holandesa Triodos
Bank NV, les seves dades podran ser tractades en els Països Baixos per a gestions necessàries per a l’execució dels seus contractes o per a complir
amb obligacions legals. En tot cas, les seves dades no seran enviades a països fora de l’Espai Econòmic Europeu. (e) Les seves dades es conservaran
un màxim de 10 anys des de la cancel·lació del seu contracte per complir amb requeriments legals i un termini màxim de 6 mesos per a sol·licituds no
aprovades i que poden ser utilitzades per agilitzar l’estudi d’un nova sol·licitud en aquest termini. (f) Triodos Bank NV S.E. ha nomenat un Delegat de
Protecció de dades a qui es podrà dirigir per a qualsevol consulta relacionada amb la protecció de les seves dades, així com per a exercir els seus drets
d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació al tractament, portabilitat i revocació de consentiments per a finalitats que no guardin relació directa amb el desenvolupament de la relació contractual, a través de la seva bústia personal a www.triodos.es o de correu electrònic protecciondedatos@
triodos.es o correu postal Triodos Bank NV S.E., c/ José Echegaray 5, Parque Empresarial Las Rozas, 28232 Las Rozas, Madrid.
a)

En relació amb els TPV’s (Terminal Punt de Venda) proporcionats pel Banc, el Client es compromet a complir els requisits d’informació i documentació requerits pels estàndards del Programa de Seguretat de targetes PCI (Payment Card Industry), amb la periodicitat establerta en aquests
i a informar sobre les Incidències de Seguretat. Les responsabilitats que es deriven per la manca de compliment d’aquesta obligació seran per
compte únicament i exclusiva del Client.

b)

En relació a les targetes de crèdit i dèbit el Client haurà de notificar la pèrdua, sostracció, còpia o ús fraudulent de la Targeta en el mateix moment
en què en tingui coneixement. S’entendrà per conducta negligent l’incompliment de les obligacions de custodiar la Targeta, mantenir en secret les
seves claus de seguretat i notificar al Banc el seu robatori, furt, pèrdua o falsificació. L’ús autoritzat del Número d’Identificació Personal de la Targeta per persona distinta del titular o beneficiari corresponent pressuposa, llevat de prova en contrari, negligència greu o frau per part d’aquest,
amb l’excepció de força major. El Banc queda exempt de responsabilitat (i) en cas de manca d’atenció a qualsevol de les Targetes per part d’algun
dels comerços, bancs i caixes compromesos a la venda de béns o prestació de serveis; (ii) per incidències de tipus tècnic o operatiu en els caixers
automàtics aliens a la seva pròpia xarxa; i (iii) per les incidències i responsabilitats que es puguin derivar de l’operació realitzada entre l’establiment i el titular de la Targeta o els beneficiaris de les Targetes addicionals, si escau.

c)

En relació amb l’emissió de rebuts (Norma 19), el Client respondrà sempre de la legitimitat dels crèdits i de la solvència dels deutors i de les
devolucions que es produeixin en qualsevol termini, per qualsevol motiu. El banc no assumeix cap garantia respecte del cobrament íntegre de
les quantitats especificades en les relacions i suports magnètics, ni serà responsable dels crèdits comercials que pateixin algun defecte legal,
i el Client no li podrà exigir cap responsabilitat per raó de les quantitats efectivament cobrades, ni per les dates en què es facin els cobraments.
Igualment, el Client emissor dels rebuts assumeix l’obligació de comptar en tot cas amb el Mandat del destinatari dels rebuts automatitzant-ne el
càrrec en compte com a conseqüència de les relacions comercials entre ambdós. Així mateix, el Client declara conèixer i acceptar les Condicions
Generals de l’Emissió de Rebuts recollida al final d’aquest document i, per tant, assumeix i es compromet a complir amb totes i cada una de les
obligacions contingudes en aquestes.

d)

En relació amb l’emissió de transferències (Norma 34), el Client garanteix i es responsabilitza davant el banc de la realitat, validesa i regularitat
dels pagaments. Per això, en cap cas, el banc haurà de considerar o analitzar la legitimitat dels pagaments, la qual cosa serà de competència
exclusiva i responsabilitat del client, el qual reconeix que les controvèrsies de qualsevol tipus que pugui mantenir amb els receptors de la transferència no afectaran a la prestació del servei, exonerant expressament Triodos Bank de tota responsabilitat sempre que aquest hagi complert
amb les obligacions contractuals establertes.

e)

El Client coneix els Requisits de la Contractació recollits a l’inici d’aquest document i accepta expressament les conseqüències del seu incompliment que afecten les Condicions Particulars.

EXCEPCIONS A L’APLICACIÓ DE LA NORMATIVA SOBRE TRANSPARÈNCIA BANCÀRIA
El/s titular/s manifiesta/en que aquest contracte es realitza amb una finalitat comercial relacionada amb la seva activitat empresarial o professional
i, en conseqüència, les parts acorden, de conformitat amb el règim opcional contemplat en els articles 17 i 23 de la Llei 16/2009, de 13 de novembre,
de Serveis de Pagament la inaplicació a aquest contracte del Títol III, així com dels articles 24.1, 25.1 últim incís del primer paràgraf, 30, 32, 33, 34, 37 i
45 d’aquesta llei, tal com aquests puguin ser modificats o desenvolupats reglamentàriament. Acorden també la inaplicació de la Circular 5/2012, de
27 de juny, del Banc d’Espanya, a entitats de crèdit i proveïdors de serveis de pagament, sobre transparència dels serveis bancaris i responsabilitat
en la concessió de préstecs, a excepció del que estableix en la seves normes tretzena a quinzena i la inaplicació de la Llei 16/2011, de 24 de juny, de
contractes de crèdit al consum. D’acord amb el que s’estableix a l’Orde EHA/1608/2010, de 14 de juny sobre transparència de les condicions i requisits
d’informació aplicables als serveis de pagament, les parts acorden que no serà d’aplicació aquesta ordre o qualsevol altra normativa de desenvolupament, de les anteriors normes esmentades.

AUTORITZACIÓ SOBRE L’ACTIVITAT PROFESSIONAL
Autoritzo Triodos Bank NV, Sucursal a Espanya, a informar sobre l’activitat professional del Client i utilitzar informació no confidencial relacionada,
incloent-hi la possibilitat de visualització exterior de les instal•lacions a través d’eines en línia com Google Maps o similars, des de la mateixa web del
banc o en altres publicacions, en compliment de la política de transparència total de l’entitat. El Client manifesta la seva total conformitat amb aquesta política i proveirà Triodos Bank NV, Sucursal a Espanya de la informació necessària per a aquestes publicacions sense cap cost.
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Per mitjà d’aquest document, el/s signant/s, en nom propi, bé en nom de l’entitat a la qual representen o bé en la seva condició de representant/s
legal/s o apoderat/s, declara/en que: (1) ha/n rebut amb prou antelació i accepta/n el Contracte Global de Triodos Bank NV S.E. vigent, que inclou les
Condicions Generals de Triodos Bank NV S.E. i les Condicions Generals de productes i serveis i especialment la clàusula relativa a l’enregistrament
de converses telefòniques i a les normes de seguretat per a claus d’accés, operativa telefònica i operativa per internet; (2) accepta/en les condicions
particulars i financeres del/s producte/s contractat/s, i (3) i ha/n rebut un exemplar del Llibre de Tarifes, Comissions, Despeses i Normes de Valoració
i del Tauler d’Anuncis. (4) En el cas d’estar interessat en la contractació de productes de Triodos Bank NV S.E. de forma no presencial (via electrònica o
correu postal), declara/en conèixer que ha/n disposat amb prou antelació de la informació referida als nostres productes disponible en suport durador
a www.triodos.es, així com al sistema de resolució de conflictes a través del Servei d’Atenció al Client, a la possibilitat d’exercir el dret de desistiment
dintre dels 14 dies següents a la contractació de determinats productes a través de comunicació escrita dirigida al Banc, a l’existència d’un sistema
de garantia de dipòsits regulat pel Banc Central dels Països Baixos, i a l’existència de comissions i despeses repercutibles (també sempre accessibles
sol·licitant infomació escrita en el 902 360 940 o a www.triodos.es), (5) en el supòsit de subscripció d’aquest document per mitjà de signatura electrònica manuscrita o signatura manuscrita digitalitzada, declaro haver-ne comprovat i validat la correcció, reconeixent-la com a pròpia i autoritzo la utilització de mitjans electròncis i/o telefònics per completar degudament el procés de contractació. Els contractes i documents així signats els guardarà
l’Entitat amb les garanties suficients definides a la legislació d’aplicació.
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ODRE DE DOMICILIACIÓ CÀRREC DIRECTE SEPA (Obligatori només si emplena apartat K)
Referència de l’ordre de domiciliació:

A emplenar per Triodos Bank

Nom*

DNI/NIE (identificador d’emissor)

Adreça

CP

Localitat

Província

País

A través de la signatura d’aquesta ordre de domiciliació vostè autoritza a: (i) Triodos Bank a enviar instruccions al seu banc, destinatari del càrrec, per
carregar el seu compte i (ii) al seu banc per efectuar els càrrecs del seu compte seguint les seves instruccions.
Com a part dels seus drets, vostè està legitimat al reemborsament per la seva entitat en els termes i condicions del contracte subscrit amb aquesta.
Aquest reemborsament s’haurà de reclamar en un termini de 8 setmanes a partir de la data en què es va realitzar el càrrec en el seu compte. Pot obtenir informació addicional a la seva entitat financera.

Número de compte carregat IBAN:

Codi país

D.C.

Entitat Oficina D.C.

Núm. de compte

BIC / Swift:

Tipus de pagament:

Data:

Recurrent X

de

Únic

No modificable

de 20

Signatura/es

NIF/Nom:

Descripció del contracte: en contractar l’estalvi periòdic, vostè autoritza que ingressem cada mes en el seu compte la quantitat que ens indiqui des
d’una altra entitat.
*El Titular, en aquesta ordre de domiciliació, actua simultàniament com creditor i deutor, manifestant ser el titular del compte d’abonament a Triodos
Bank (creditor). I així mateix, del compte de càrrec en el banc destinatari (deutor).
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