SOLICITUDE DE CONTRATACIÓN
PARA PERSOAS XURÍDICAS
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A ESCOLLA O TIPO DE PRODUTO QUE DESEXA CONTRATAR
Cuenta Triodos Empresa

Cuenta Corporativa Triodos *

Importe_________________________€

Importe_________________________€

Tarjeta Débito Triodos

Representante/Apoderado 1

Representante/Apoderado 2

Representante/Apoderado 3

Prazo do depósito: 12 meses

Importe_______________________€
A apertura dunha Cuenta Corporativa Triodos é imprescindible para poder contratar unha Cuenta Triodos, Tarjeta Débito ou Depósito Triodos. Se xa posúe unha, indíqueo no apartado D. En caso contrario,
Triodos Bank abrirá unha Cuenta Corporativa Triodos xunto co produto contratado, segundo as condicións xerais que figuran no Contrato Global de aplicación (accesible en www.triodos.es). * Comisión de
mantemento: 3 €/mes. ** Consulte importe mínimo en www.triodos.es.

B DATOS DA EMPRESA OU INSTITUCIÓN
Denominación social _____________________________________ Domicilio de residencia fiscal(1) _________________________________________
Poboación __________________________________________ C.P. __________ Provincia _________________ Teléfono ________________________

Enderezo para comunicacións ________________________________________________________________________________________________
Persoa de contacto ________________________________________________ Cargo ____________________________________________________
Email ______________________________________________________________País de constitución ______________________________________
CIF _______________________ CNAE (Clasificación Nacional de Actividade Económica)

Data de constitución

Forma xurídica __________________________________________ Sector _____________________________________________________________
Indique unha conta corrente da súa titularidade noutra entidade bancaria(2):

E S

(1) O titular declara baixo a súa responsabilidade ser residente fiscal no domicilio arriba indicado
(2) En cumprimento da normativa vixente, Triodos Bank solicitará á devandita entidade a confirmación da súa titularidade. No caso de ser varias persoas físicas
titulares, Triodos Bank realizará unha solicitude para cada titular. Unha vez confirmada a súa titularidade no prazo máximo de tres días, poderá realizar o seu primeiro
ingreso. Non será necesario indicar outra conta corrente no caso de entregar esta solicitude persoalmente nas nosas oficinas.

C DATOS DOS REPRESENTANTES LEGAIS E APODERADOS
Representante/Apoderado 1 Nome ________________________________________ Apelido 1 _______________________________________
Apelido 2 ______________________________________ Data de nacemento __________________________ NIF ___________________________
NIE ____________________________ CNO ____________________ Teléfono ________________________________________________________
Representante/Apoderado 2 Nome ________________________________________ Apelido 1 _______________________________________
Apelido 2 ______________________________________ Data de nacemento __________________________ NIF ___________________________
NIE ____________________________ CNO ____________________ Teléfono ________________________________________________________
Representante/Apoderado 3 Nome ________________________________________ Apelido 1 _______________________________________
Apelido 2 ______________________________________ Data de nacemento __________________________ NIF ___________________________
NIE ____________________________ CNO ____________________ Teléfono ________________________________________________________

D INDIQUE A SÚA CUENTA CORPORATIVA TRIODOS (Se xa posúe unha)
E S

O importe de todas as operacións que realice coa súa Tarjeta Débito Triodos
cargaranse directamente na súa Cuenta Corporativa Triodos.

1 4 9 1 0 0 0 1

E DOAZÓN OPCIONAL DE XUROS
Se o desexa, pode doar unha parte ou a totalidade dos xuros dos seus produtos Triodos a unha das ONG colaboradoras.
Nome da ONG (pode consultar a listaxe en www.triodos.es): ______________________________________________________________________________
25%

0%

Depósito Triodos: marque esta casa se desexa doar os xuros. Indique a porcentaxe que desexa doar:
100%
75%
50%
25%
As doazóns recibidas canalízanse a través da Fundación Triodos. Pode consultar, modificar ou cancelar as súas doazóns en calquera momento a
través da súa Banca Internet, Banca Telefónica ou oficinas.

0%

Cuenta Triodos Empresa: marque esta casa se desexa doar os xuros. Indique a porcentaxe que desexa doar:

100%

75%

50%

F ASINE AQUÍ
Representante/Apoderado 1

!

Representante/Apoderado 2

Representante/Apoderado 3

UTILICE A MESMA SINATURA QUE NO SEU DOCUMENTO DE IDENTIDADE E ACHEGUE FOTOCOPIA DO MESMO
E A DE TODOS OS REPRESENTANTES/APODERADOS, DE HABELOS.

Data____________de_______________________de 20___

Triodos Bank NV S.E.

Mikel García-Prieto
Director General

Consulte a cláusula de consentimento e aceptación do Contrato
Global e do produto que figuran no reverso deste impreso. A sinatura
desta solicitude implica a súa aceptación.

V1FSCSEPAPJGAL_05/18

Depósito Triodos **

Triodos Bank NV Sucursal en España, c/ José Echegaray 5, 28232 Las Rozas (Madrid). Teléfono: 902 360 940. Inscrito no rexistro mercantil de Madrid: Tomo 19.798, Libro 0, Folio 180, Sección 8, Folla M-348646 e no Banco de España co Nº 1491. CIF W0032597G

Cota anual da Tarxeta Débito Triodos 24 € (incluída emisión). Para o resto de comisións véxase o libro de tarifas en www.triodos.es.
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CLÁUSULA DO CONTRATO GLOBAL, DE PRODUTO E PROTECCIÓN DE DATOS
Por medio deste documento, o(s) asinante(s), no propio nome, no nome da entidade á que representa(n) ou na súa condición de representante(s) legal/legais ou apoderado(s), declara(n) que: 1) recibiu/recibiron coa suficiente antelación e acepta(n) o Contrato Global Triodos Bank NV S.E. vixente que inclúe
as Condicións Xerais de Triodos Bank NV S.E. e as Condicións Xerais de produtos e servizos, e nomeadamente a cláusula relativa á gravación de conversas
telefónicas e ás normas de seguridade para chaves de acceso, operativa telefónica e operativa por Internet, 2) acepta/n as condicións particulares e
ﬁnanceiras do(s) produto(s) contratado(s), 3) recibiu/recibiron un exemplar do Libro de Tarifas, Comisións, Gastos e Normas de Valoración e do Taboleiro
de Anuncios, 4) no caso de estar interesado(s) na contratación de produtos de Triodos Bank NV S.E. de xeito non presencial (vía electrónica ou postal),
declara(n) coñecer que dispuxo/dispuxeron coa suficiente antelación da información referida aos nosos produtos dispoñible en soporte duradeiro en
www.triodos.es, así como ao sistema de resolución de conflitos a través do Servizo de Atención ao Cliente, á posibilidade de exercer o dereito de desistencia dentro dos 14 días seguintes á contratación de determinados produtos mediante comunicación escrita dirixida ao Banco, á existencia dun sistema de
garantía de depósitos regulado polo Banco Central dos Países Baixos, e á existencia de comisións e gastos repercutibles (tamén sempre accesibles
solicitando información escrita no 902 360 940 ou en www.triodos.es, 5) no suposto de subscrición do presente documento mediante sinatura electrónica
manuscrita ou sinatura manuscrita dixitalizada, declara(n) ter comprobado e validado a corrección da mesma, recoñecéndoa como propia, e autoriza(n) a
utilización de medios electrónicos e/ou telefónicos para completar debidamente o proceso de contratación. Os contratos e documentos así asinados
serán gardados pola Entidade coas garantías suficientes definidas na lexislación aplicable.
Así mesmo, declara(n) que: 1) os seus datos persoais facilitados a Triodos Bank son verdadeiros e exactos, 2) é/son maior(es) de idade e, de ser o caso,
actúan en representación do menor de idade cuxos datos se inclúen no presente contrato, 3) acepta(n) expresamente a cláusula relativa á protección de
datos de carácter persoal contida no Contrato Global Triodos vixente, na que: a) se recoñece a Triodos Bank NV S.E. como responsable do tratamento dos
datos facilitados coas fins de estudar a presente solicitude, e unha vez aprobada, executar o contrato, así como, con base no interese lexítimo de Triodos
Bank NV S.E. poder comunicarlle ofertas de produtos e servizos de Triodos Bank, enviarlle alertas de produtos contratados, efectuar gravacións das
conversas telefónicas para fins de calidade e acreditación das mesmas e, en xeral, o resto de finalidades detalladas no Contrato Global Triodos. O interese
lexítimo de Triodos Bank sempre estará equilibrado cos seus intereses e poderá solicitarnos en todo momento que deixemos de enviarlle comunicacións
e/ou ofertas comerciais, así como opoñerse ao resto de finalidades baseadas no interese lexítimo. b) Os datos tratados clasificaranse en datos identificativos, datos de características persoais, datos financeiros e de solvencia e datos contractuais, e foron facilitados por vostede ou por terceiros que faciliten
información de solvencia necesaria para o estudo da súa solicitude como a CIRBE ou ficheiros de solvencia patrimonial, así como aquelas empresas que
participen na execución das transaccións que poida solicitar en execución do seu contrato. c) Os seus datos serán xestionados confidencialmente por
Triodos Bank NV S.E. e só se facilitarán a aqueles terceiros autorizados por vostede, así como cando unha norma xurídica requira a comunicación (como,
por exemplo, nos supostos de prevención do branqueo de capitais, Ficheiro de Titularidades Financeiras ou á CIRBE) ou cando resulte necesaria para a
prestación do servizo contratado, incluídas as comunicacións a ficheiros de solvencia. Para iso, poderá utilizar os servizos de terceiras empresas que
poderán acceder aos seus datos pola nosa conta. d) Como sucursal en España da entidade de crédito neerlandesa Triodos Bank NV, os seus datos
poderán ser tratados nos Países Baixos para xestións necesarias para a execución dos seus contratos ou para cumprir con obrigas legais. En todo caso os
seus datos non serán enviados a países fóra do Espazo Económico Europeo. e) Os seus datos conservaranse un máximo de 10 anos desde a cancelación
do seu contrato para cumprir cos requirimentos legais e un prazo máximo de 6 meses para solicitudes non aprobadas e que poden ser utilizadas para
axilizar o estudo dunha nova solicitude no devandito prazo. f) Triodos Bank NV S.E. nomeou un Delegado de Protección de datos ao que se poderá dirixir
para calquera consulta relacionada coa protección dos seus datos, así como para exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición,
limitación ao tratamento, portabilidade e revogación de consentimentos para finalidades que non garden relación directa co desenvolvemento da relación
contractual, a través da súa caixa de correo persoal en www.triodos.es ou mediante correo electrónico protecciondedatos@triodos.es ou correo postal
Triodos Bank NV S.E., c/ José Echegaray 5, Parque Empresarial Las Rozas, 28232 Las Rozas, Madrid.

RENUNCIA AO XUSTIFICANTE DE RECEPCIÓN DA DOCUMENTACIÓN/EXPLICACIÓNS AXEITADAS
O(s) titular(es) manifesta(n) que este contrato realízase cunha finalidade comercial relacionada coa súa actividade empresarial ou profesional e, en
consecuencia, as partes acordan, consonte ao réxime opcional contemplado nos artigos 17 e 23 da Lei 16/2009, do 13 de novembro, de Servizos de
Pagamento, a non aplicación ao presente contrato do Título III, así como dos artigos 24.1, 25.1 último inciso do primeiro parágrafo, 30, 32, 33, 34, 37 e 45
de dita lei, tal como os mesmos puidesen ser modificados ou desenvolvidos regulamentariamente. Acordan, así mesmo, a non aplicación da Circular
5/2012, do 27 de xuño, do Banco de España, a entidades de crédito e provedores de servizos de pagamento, sobre transparencia dos servizos bancarios e
responsabilidade na concesión de empréstitos, agás no establecido nas súas normas décimo terceira a décimo quinta e a non aplicación da Lei 16/2011,
do 24 de xuño, de contratos de crédito ao consumo. Consonte ao establecido na Orde EHA/1608/2010, do 14 de xuño, sobre transparencia das condicións
e requisitos de información aplicables aos servizos de pagamento, as partes acordan que non será aplicable esta orde ou calquera outra normativa de
desenvolvemento das anteriores normas citadas.
DECLARACIÓN DE RESIDENCIA FISCAL E O COMPROMISO DE ACHEGAR DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
Mediante o presente documento, como titular (ou titulares, no caso de seren varios), declaro baixo a miña responsabilidade ser residente fiscal unicamente no país ou territorio indicado e, de existir un cambio de circunstancias, comprométome a informar á Entidade nun prazo de 30 días, mediante a presentación dunha declaración de residencia fiscal actualizada, xunto coa documentación que sexa requirida pola Entidade consonte a normativa aplicable en
cada momento.
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A ESCOLLA O TIPO DE PRODUTO QUE DESEXA CONTRATAR
Cuenta Triodos Empresa

Cuenta Corporativa Triodos *

Importe_________________________€

Importe_________________________€

Tarjeta Débito Triodos

Representante/Apoderado 1

Representante/Apoderado 2

Representante/Apoderado 3

Prazo do depósito: 12 meses

Importe_______________________€
A apertura dunha Cuenta Corporativa Triodos é imprescindible para poder contratar unha Cuenta Triodos, Tarjeta Débito ou Depósito Triodos. Se xa posúe unha, indíqueo no apartado D. En caso contrario,
Triodos Bank abrirá unha Cuenta Corporativa Triodos xunto co produto contratado, segundo as condicións xerais que figuran no Contrato Global de aplicación (accesible en www.triodos.es).* Comisión de
mantemento: 3 €/mes. ** Consulte importe mínimo en www.triodos.es.

A
I

B DATOS DA EMPRESA OU INSTITUCIÓN

Denominación social _____________________________________ Domicilio de residencia fiscal(1) _________________________________________
Poboación __________________________________________ C.P. __________ Provincia _________________ Teléfono ________________________

Enderezo para comunicacións ________________________________________________________________________________________________

P
O

Persoa de contacto ________________________________________________ Cargo ____________________________________________________
Email ______________________________________________________________País de constitución ______________________________________
CIF _______________________ CNAE (Clasificación Nacional de Actividade Económica)

Data de constitución

Forma xurídica __________________________________________ Sector _____________________________________________________________
Indique unha conta corrente da súa titularidade noutra entidade bancaria(2):

E S

(1) O titular declara baixo a súa responsabilidade ser residente fiscal no domicilio arriba indicado

(2) En cumprimento da normativa vixente, Triodos Bank solicitará á devandita entidade a confirmación da súa titularidade. No caso de ser varias persoas físicas
titulares, Triodos Bank realizará unha solicitude para cada titular. Unha vez confirmada a súa titularidade no prazo máximo de tres días, poderá realizar o seu primeiro
ingreso. Non será necesario indicar outra conta corrente no caso de entregar esta solicitude persoalmente nas nosas oficinas.

C DATOS DOS REPRESENTANTES LEGAIS E APODERADOS

C

Representante/Apoderado 1 Nome ________________________________________ Apelido 1 _______________________________________
Apelido 2 ______________________________________ Data de nacemento __________________________ NIF ___________________________
NIE ____________________________ CNO ____________________ Teléfono ________________________________________________________
Representante/Apoderado 2 Nome ________________________________________ Apelido 1 _______________________________________
Apelido 2 ______________________________________ Data de nacemento __________________________ NIF ___________________________
NIE ____________________________ CNO ____________________ Teléfono ________________________________________________________
Representante/Apoderado 3 Nome ________________________________________ Apelido 1 _______________________________________
Apelido 2 ______________________________________ Data de nacemento __________________________ NIF ___________________________
NIE ____________________________ CNO ____________________ Teléfono ________________________________________________________

D INDIQUE A SÚA CUENTA CORPORATIVA TRIODOS (Se xa posúe unha)
E S

O importe de todas as operacións que realice coa súa Tarjeta Débito Triodos
cargaranse directamente na súa Cuenta Corporativa Triodos.

1 4 9 1 0 0 0 1

E DOAZÓN OPCIONAL DE XUROS
Se o desexa, pode doar unha parte ou a totalidade dos xuros dos seus produtos Triodos a unha das ONG colaboradoras.
Nome da ONG (pode consultar a listaxe en www.triodos.es): ______________________________________________________________________________
25%

0%

Depósito Triodos: marque esta casa se desexa doar os xuros. Indique a porcentaxe que desexa doar:
100%
75%
50%
25%
As doazóns recibidas canalízanse a través da Fundación Triodos. Pode consultar, modificar ou cancelar as súas doazóns en calquera momento a
través da súa Banca Internet, Banca Telefónica ou oficinas.

0%

Cuenta Triodos Empresa: marque esta casa se desexa doar os xuros. Indique a porcentaxe que desexa doar:

100%

75%

50%

F ASINE AQUÍ
Representante/Apoderado 1

!

Representante/Apoderado 2

Representante/Apoderado 3

UTILICE A MESMA SINATURA QUE NO SEU DOCUMENTO DE IDENTIDADE E ACHEGUE FOTOCOPIA DO MESMO
E A DE TODOS OS REPRESENTANTES/APODERADOS, DE HABELOS.

Data____________de_______________________de 20___

Triodos Bank NV S.E.

Mikel García-Prieto
Director General

Consulte a cláusula de consentimento e aceptación do Contrato
Global e do produto que figuran no reverso deste impreso. A sinatura
desta solicitude implica a súa aceptación.

V1FSCSEPAPJGAL_05/18

Depósito Triodos **

Triodos Bank NV Sucursal en España, c/ José Echegaray 5, 28232 Las Rozas (Madrid). Teléfono: 902 360 940. Inscrito no rexistro mercantil de Madrid: Tomo 19.798, Libro 0, Folio 180, Sección 8, Folla M-348646 e no Banco de España co Nº 1491. CIF W0032597G

Cota anual da Tarxeta Débito Triodos 24 € (incluída emisión). Para o resto de comisións véxase o libro de tarifas en www.triodos.es.

A
I
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CLÁUSULA DO CONTRATO GLOBAL, DE PRODUTO E PROTECCIÓN DE DATOS
Por medio deste documento, o(s) asinante(s), no propio nome, no nome da entidade á que representa(n) ou na súa condición de representante(s) legal/legais ou apoderado(s), declara(n) que: 1) recibiu/recibiron coa suficiente antelación e acepta(n) o Contrato Global Triodos Bank NV S.E. vixente que inclúe
as Condicións Xerais de Triodos Bank NV S.E. e as Condicións Xerais de produtos e servizos, e nomeadamente a cláusula relativa á gravación de conversas
telefónicas e ás normas de seguridade para chaves de acceso, operativa telefónica e operativa por Internet, 2) acepta/n as condicións particulares e
ﬁnanceiras do(s) produto(s) contratado(s), 3) recibiu/recibiron un exemplar do Libro de Tarifas, Comisións, Gastos e Normas de Valoración e do Taboleiro
de Anuncios, 4) no caso de estar interesado(s) na contratación de produtos de Triodos Bank NV S.E. de xeito non presencial (vía electrónica ou postal),
declara(n) coñecer que dispuxo/dispuxeron coa suficiente antelación da información referida aos nosos produtos dispoñible en soporte duradeiro en
www.triodos.es, así como ao sistema de resolución de conflitos a través do Servizo de Atención ao Cliente, á posibilidade de exercer o dereito de desistencia dentro dos 14 días seguintes á contratación de determinados produtos mediante comunicación escrita dirixida ao Banco, á existencia dun sistema de
garantía de depósitos regulado polo Banco Central dos Países Baixos, e á existencia de comisións e gastos repercutibles (tamén sempre accesibles
solicitando información escrita no 902 360 940 ou en www.triodos.es, 5) no suposto de subscrición do presente documento mediante sinatura electrónica
manuscrita ou sinatura manuscrita dixitalizada, declara(n) ter comprobado e validado a corrección da mesma, recoñecéndoa como propia, e autoriza(n) a
utilización de medios electrónicos e/ou telefónicos para completar debidamente o proceso de contratación. Os contratos e documentos así asinados
serán gardados pola Entidade coas garantías suficientes definidas na lexislación aplicable.

P
O

Así mesmo, declara(n) que: 1) os seus datos persoais facilitados a Triodos Bank son verdadeiros e exactos, 2) é/son maior(es) de idade e, de ser o caso,
actúan en representación do menor de idade cuxos datos se inclúen no presente contrato, 3) acepta(n) expresamente a cláusula relativa á protección de
datos de carácter persoal contida no Contrato Global Triodos vixente, na que: a) se recoñece a Triodos Bank NV S.E. como responsable do tratamento dos
datos facilitados coas fins de estudar a presente solicitude, e unha vez aprobada, executar o contrato, así como, con base no interese lexítimo de Triodos
Bank NV S.E. poder comunicarlle ofertas de produtos e servizos de Triodos Bank, enviarlle alertas de produtos contratados, efectuar gravacións das
conversas telefónicas para fins de calidade e acreditación das mesmas e, en xeral, o resto de finalidades detalladas no Contrato Global Triodos. O interese
lexítimo de Triodos Bank sempre estará equilibrado cos seus intereses e poderá solicitarnos en todo momento que deixemos de enviarlle comunicacións
e/ou ofertas comerciais, así como opoñerse ao resto de finalidades baseadas no interese lexítimo. b) Os datos tratados clasificaranse en datos identificativos, datos de características persoais, datos financeiros e de solvencia e datos contractuais, e foron facilitados por vostede ou por terceiros que faciliten
información de solvencia necesaria para o estudo da súa solicitude como a CIRBE ou ficheiros de solvencia patrimonial, así como aquelas empresas que
participen na execución das transaccións que poida solicitar en execución do seu contrato. c) Os seus datos serán xestionados confidencialmente por
Triodos Bank NV S.E. e só se facilitarán a aqueles terceiros autorizados por vostede, así como cando unha norma xurídica requira a comunicación (como,
por exemplo, nos supostos de prevención do branqueo de capitais, Ficheiro de Titularidades Financeiras ou á CIRBE) ou cando resulte necesaria para a
prestación do servizo contratado, incluídas as comunicacións a ficheiros de solvencia. Para iso, poderá utilizar os servizos de terceiras empresas que
poderán acceder aos seus datos pola nosa conta. d) Como sucursal en España da entidade de crédito neerlandesa Triodos Bank NV, os seus datos
poderán ser tratados nos Países Baixos para xestións necesarias para a execución dos seus contratos ou para cumprir con obrigas legais. En todo caso os
seus datos non serán enviados a países fóra do Espazo Económico Europeo. e) Os seus datos conservaranse un máximo de 10 anos desde a cancelación
do seu contrato para cumprir cos requirimentos legais e un prazo máximo de 6 meses para solicitudes non aprobadas e que poden ser utilizadas para
axilizar o estudo dunha nova solicitude no devandito prazo. f) Triodos Bank NV S.E. nomeou un Delegado de Protección de datos ao que se poderá dirixir
para calquera consulta relacionada coa protección dos seus datos, así como para exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición,
limitación ao tratamento, portabilidade e revogación de consentimentos para finalidades que non garden relación directa co desenvolvemento da relación
contractual, a través da súa caixa de correo persoal en www.triodos.es ou mediante correo electrónico protecciondedatos@triodos.es ou correo postal
Triodos Bank NV S.E., c/ José Echegaray 5, Parque Empresarial Las Rozas, 28232 Las Rozas, Madrid.

C

RENUNCIA AO XUSTIFICANTE DE RECEPCIÓN DA DOCUMENTACIÓN/EXPLICACIÓNS AXEITADAS
O(s) titular(es) manifesta(n) que este contrato realízase cunha finalidade comercial relacionada coa súa actividade empresarial ou profesional e, en
consecuencia, as partes acordan, consonte ao réxime opcional contemplado nos artigos 17 e 23 da Lei 16/2009, do 13 de novembro, de Servizos de
Pagamento, a non aplicación ao presente contrato do Título III, así como dos artigos 24.1, 25.1 último inciso do primeiro parágrafo, 30, 32, 33, 34, 37 e 45
de dita lei, tal como os mesmos puidesen ser modificados ou desenvolvidos regulamentariamente. Acordan, así mesmo, a non aplicación da Circular
5/2012, do 27 de xuño, do Banco de España, a entidades de crédito e provedores de servizos de pagamento, sobre transparencia dos servizos bancarios e
responsabilidade na concesión de empréstitos, agás no establecido nas súas normas décimo terceira a décimo quinta e a non aplicación da Lei 16/2011,
do 24 de xuño, de contratos de crédito ao consumo. Consonte ao establecido na Orde EHA/1608/2010, do 14 de xuño, sobre transparencia das condicións
e requisitos de información aplicables aos servizos de pagamento, as partes acordan que non será aplicable esta orde ou calquera outra normativa de
desenvolvemento das anteriores normas citadas.
DECLARACIÓN DE RESIDENCIA FISCAL E O COMPROMISO DE ACHEGAR DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
Mediante o presente documento, como titular (ou titulares, no caso de seren varios), declaro baixo a miña responsabilidade ser residente fiscal unicamente no país ou territorio indicado e, de existir un cambio de circunstancias, comprométome a informar á Entidade nun prazo de 30 días, mediante a presentación dunha declaración de residencia fiscal actualizada, xunto coa documentación que sexa requirida pola Entidade consonte a normativa aplicable en
cada momento.

