SOL·LICITUD DE CONTRACTACIÓ
PER A PERSONES FÍSIQUES
Original per a Triodos Bank / Pàgina 1 de 2

A TRIÏ EL TIPUS DE PRODUCTE QUE VOL CONTRACTAR
Cuenta Corriente Triodos *
Import_______________________€

Cuenta Triodos
Import_______________________€

Depósitos Triodos ***
Importe_______________________€

Tarjeta Débito Triodos **
1º Titular

2º Titular/Autorizat

12 mesos

Termini del dipòsit:

*L'obertura de Cuenta Corriente Triodos és imprescindible per poder contractar una Cuenta Triodos, Tarjeta Débito o Depósito Triodos. Si ja disposa d'un compte, si li plau indiqui-ho a l'apartat E. En cas contrari,
Triodos Bank li obrirà un Cuenta Corriente Triodos juntament amb el producte contractat, segons les condicions generals que figuren en el Contracte Global d'aplicació (accessible a www.triodos.es). Comissió de
manteniment de 3 €/mes. **Quota anual de la Tarjeta Débito Triodos 24 € (inclosa emissió). Per a la resta de comissions, vegi el Llibre de Tarifes a www.triodos.es. *** Consulti import mínim a www.triodos.es.

B DADES OBLIGATÒRIES DEL PRIMER TITULAR
Nom _____________________________________ Cognom 1 __________________________ 2 ________________________ Sr.

Sra.

Domicili_________________________________Residència fiscal __________________________________Població ______________________
C.P. ________ Província ___________________ Tel. particular _______________Mòbil _______________Adreça electrònica _________________
*Camps obligatoris només per a estrangers
Segons la legislació vigent en matèria de prevenció de blanqueig de capitals i contractació de serveis bancaris, els següents camps són d'obligat emplenament(1):

Treballador per cte. d’altri

propi

Data autònom ____/____/____Càrrec _________________ Sector de d’activitat __________________

Empresa __________________________________________________ Ingressos anuals bruts _______________________________________
Indiqui un compte corrent de la seva titularitat en una altra entitat bancària(2):

E S

(1) Si és funcionari, treballador adscrit a altres mutualitats (no TGSS) o de l'Administració Pública, per complir amb la Llei 10/2010 de prevenció de blanqueig de
capitals, ha d'adjuntar còpia de la seva nòmina (com a màxim 3 mesos d'antiguitat). En el cas de ser jubilat o pensionista, ha d'adjuntar còpia del rebut de jubilació o
resolució de la concessió de la pensió. Si es troba en situació d'atur, ha d'adjuntar còpia de la prestació d'atur.
(2) En compliment de la normativa vigent, Triodos Bank sol·licitarà a aquesta entitat la confirmació de la seva titularitat. En cas que hi hagi vàries persones físiques
titulars, Triodos Bank realitzarà una sol·licitud per a cada titular. Una vegada confirmada la seva titularitat en el termini màxim de tres dies, podrà realitzar el seu
primer ingrés. No caldrà indicar un altre compte corrent en cas de lliurar aquesta sol·licitud personalment a les nostres oficines.

C DADES DEL SEGON TITULAR O DE L’AUTORITZAT (Opcional)
SEGON TITULAR o

AUTORIZAT

Nom _____________________________________ Cognom 1 __________________________ 2 ________________________ Sr.

Sra.

Profesió___________________________E. civil ______________ NIF _____________________NIF* (país d'origen) ___________________
NIE/Passaport*___________ Nacionalitat ______________ País de naixement____________________ Data de naixement ____/____/____
Domicili_________________________________Residència fiscal __________________________________Població ______________________
C.P. ________ Província ___________________ Tel. particular _______________Mòbil _______________Adreça electrònica _________________
*Camps obligatoris només per a estrangers
Segons la legislació vigent en matèria de prevenció de blanqueig de capitals i contractació de serveis bancaris, els següents camps són d'obligat emplenament(1):

Treballador per cte. d’altri

propi

Data autònom ____/____/____Càrrec _________________ Sector de d’activitat __________________

Empresa __________________________________________________ Ingressos anuals bruts _______________________________________
Indiqui un compte corrent de la seva titularitat en una altra entitat bancària(2):

E S

D DONACIÓ OPCIONAL D'INTERESSOS
Si ho desitja pot donar part o la totalitat dels interessos dels seus productes Triodos a una de les ONG col·laboradores.
Nom de l'ONG (pot consultar el llistat a www.triodos.es): __________________________________________________________________________________
Cuenta Triodos: marqui aquesta casella si desitja donar els interessos. Indiqui el percentatge que desitja donar:

100%

75%

50%

25%

0%

Depósito Triodos: marqui aquesta casella si desitja donar els interessos. Indiqui el percentatge que desitja donar:

100%

75%

50%

25%

0%

Les donacions rebudes es canalitzen a través de la Fundación Triodos. Pot consultar, modificar o cancel·lar les seves donacions en qualsevol moment
a través de la seva Banca Internet, Banca Telefònica o oficines.

E INDIQUI EL SEU COMPTE CORRENT TRIODOS (si ja en disposa d’un)
E S

L'import de totes les operacions que realitzi amb la seva Tarjeta Débito Triodos es
carregarà directament a la seva Cuenta Corriente Triodos.

1 4 9 1 0 0 0 1

F SIGNI AQUÍ
He rebut i llegit la informació precontractual i la relativa a la cobertura dels dipòsits amb prou antelació a la contractació del/s producte/s, i accepto la clàusula de consentiment al Contracte Global i de producte, de verificació de dades laborals, declaració de residència fiscal i transparència que figuren al dors d'aquesta sol·licitud.
Data _______________de_________________________del 20_____
Triodos Bank NV S.E.
Signatura primer
titular

!

Signatura segon titular
o autoritzat

UTILITZI LA MATEIXA SIGNATURA QUE EN EL SEU DOCUMENT D'IDENTITAT I ADJUNTI UNA FOTOCÒPIA D'AQUEST
I LA DEL SEGON TITULAR O AUTORITZAT, SI N'HI HAGUÉS.

Mikel García-Prieto
Director General

V1FSCPFCAT_05/18

NIE/Passaport*___________ Nacionalitat ______________ País de naixement____________________ Data de naixement ____/____/____

Triodos Bank NV Sucursal en España, c/ José Echegary 5, 28232 Las Rozas (Madrid). Teléfono: 902 360 940. Registre Mercantil de Madrid: Tom 19.798, Llibre 0, Foli 180, Secció 8, Full M-348646 i al Banc d’Espanya amb el nº 1491. CIF W0032597G

Profesió___________________________E. civil ______________ NIF _____________________NIF* (país d'origen) ___________________
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CLÀUSULA DEL CONTRACTE GLOBAL, DE PRODUCTE I PROTECCIÓ DE DADES

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.
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.

VERIFICACIÓ DE DADES LABORALS

El/s Titular/s ha/han estat informat/s per Triodos Bank NV Sucursal a Espanya que la legislació vigent sobre prevenció de blanqueig de capitals obliga les entitats
bancàries a obtenir dels seus clients la informació de la seva activitat econòmica i a fer-ne una comprovació. Amb aquesta exclusiva finalitat de verificació de la informació
facilitada, presto/prestem el meu/nostre consentiment exprés a Triodos Bank NV S.E. perquè en nom meu/nostre pugui sol·licitar davant la Tresoreria General de la
Seguretat Social aquesta informació. Les dades obtingudes de la Tresoreria General de la Seguretat Social seran utilitzades exclusivament per a la gestió assenyalada
anteriorment. En cas d'incompliment d'aquesta obligació per part de l'Entitat Financera i/o del personal que hi presta serveis, s'executaran totes les actuacions previstes
a la Llei orgànica 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i normativa que la desenvolupa.

TRANSPARÈNCIA, INFORMACIÓ PRÈVIA I PRECONTRACTUAL

El/s Titular/s manifesta/en que Triodos Bank NV Sucursal a Espanya ha facilitat i posat a la seva disposició, en compliment de la normativa vigent, les explicacions
adequades i suficients per comprendre els termes essencials del servei bancari que s’ofereix, incloent-hi els relatius al servei de pagament, en cas de contractació
d'aquests; ha/n rebut la informació prèvia i precontractual amb prou antelació a la seva contractació, així com una indicació sobre les conseqüències que la celebració del
contracte pugui tenir per al Titular/s i adoptar d'aquesta forma una decisió informada, tenint en compte les seves necessitats i la seva situació financera, incloent-hi la
menció de l'existència de l'Annex 1 «Informació trimestral sobre comissions i tipus practicats o que s’ofereixen de manera més habitual en les operacions més freqüents
amb els perfils de clients més comuns que siguin persones físiques», al seu contingut i al lloc on pot/poden consultar-lo.
DECLARACIÓ DE RESIDÈNCIA FISCAL I EL COMPROMÍS D'APORTAR DOCUMENTACIÓ ADDICIONAL
Per aquest document, el titular (o els titulars, en cas d'haver-n'hi més d'un), declaro sota la meva responsabilitat ser resident fiscal únicament en el país o territori indicat
i si hi ha un canvi de circumstàncies, em comprometo a informar a l'Entitat en un termini de 30 dies, a través de la presentació d'una declaració de residència fiscal
actualitzada, juntament amb la documentació que sigui requerida per l'Entitat conforme a la normativa aplicable en cada moment.

SOL·LICITUD DE CONTRACTACIÓ
PER A PERSONES FÍSIQUES
Còpia per al Client / Pàgina 1 de 2

A TRIÏ EL TIPUS DE PRODUCTE QUE VOL CONTRACTAR
Cuenta Corriente Triodos *
Import_______________________€

Tarjeta Débito Triodos **

Cuenta Triodos
Import_______________________€

Depósitos Triodos ***
Importe_______________________€

1º Titular

2º Titular/Autorizat

12 mesos

Termini del dipòsit:

*L'obertura de Cuenta Corriente Triodos és imprescindible per poder contractar una Cuenta Triodos, Tarjeta Débito o Depósito Triodos. Si ja disposa d'un compte, si li plau indiqui-ho a l'apartat E. En cas contrari,
Triodos Bank li obrirà un Cuenta Corriente Triodos juntament amb el producte contractat, segons les condicions generals que figuren en el Contracte Global d'aplicació (accessible a www.triodos.es). Comissió de
manteniment de 3 €/mes. **Quota anual de la Tarjeta Débito Triodos 24 € (inclosa emissió). Per a la resta de comissions, vegi el Llibre de Tarifes a www.triodos.es. *** Consulti import mínim a www.triodos.es.

A
I

B DADES OBLIGATÒRIES DEL PRIMER TITULAR

Nom _____________________________________ Cognom 1 __________________________ 2 ________________________ Sr.

Sra.

Domicili_________________________________Residència fiscal __________________________________Població ______________________
C.P. ________ Província ___________________ Tel. particular _______________Mòbil _______________Adreça electrònica _________________

P
O

*Camps obligatoris només per a estrangers

Segons la legislació vigent en matèria de prevenció de blanqueig de capitals i contractació de serveis bancaris, els següents camps són d'obligat emplenament(1):

Treballador per cte. d’altri

propi

Data autònom ____/____/____Càrrec _________________ Sector de d’activitat __________________

Empresa __________________________________________________ Ingressos anuals bruts _______________________________________
Indiqui un compte corrent de la seva titularitat en una altra entitat bancària(2):

E S

(1) Si és funcionari, treballador adscrit a altres mutualitats (no TGSS) o de l'Administració Pública, per complir amb la Llei 10/2010 de prevenció de blanqueig de
capitals, ha d'adjuntar còpia de la seva nòmina (com a màxim 3 mesos d'antiguitat). En el cas de ser jubilat o pensionista, ha d'adjuntar còpia del rebut de jubilació o
resolució de la concessió de la pensió. Si es troba en situació d'atur, ha d'adjuntar còpia de la prestació d'atur.
(2) En compliment de la normativa vigent, Triodos Bank sol·licitarà a aquesta entitat la confirmació de la seva titularitat. En cas que hi hagi vàries persones físiques
titulars, Triodos Bank realitzarà una sol·licitud per a cada titular. Una vegada confirmada la seva titularitat en el termini màxim de tres dies, podrà realitzar el seu
primer ingrés. No caldrà indicar un altre compte corrent en cas de lliurar aquesta sol·licitud personalment a les nostres oficines.

C

C DADES DEL SEGON TITULAR O DE L’AUTORITZAT (Opcional)
SEGON TITULAR o

AUTORIZAT

Nom _____________________________________ Cognom 1 __________________________ 2 ________________________ Sr.

Sra.

Profesió___________________________E. civil ______________ NIF _____________________NIF* (país d'origen) ___________________
NIE/Passaport*___________ Nacionalitat ______________ País de naixement____________________ Data de naixement ____/____/____
Domicili_________________________________Residència fiscal __________________________________Població ______________________
C.P. ________ Província ___________________ Tel. particular _______________Mòbil _______________Adreça electrònica _________________
*Camps obligatoris només per a estrangers

Segons la legislació vigent en matèria de prevenció de blanqueig de capitals i contractació de serveis bancaris, els següents camps són d'obligat emplenament(1):

Treballador per cte. d’altri

propi

Data autònom ____/____/____Càrrec _________________ Sector de d’activitat __________________

Empresa __________________________________________________ Ingressos anuals bruts _______________________________________
Indiqui un compte corrent de la seva titularitat en una altra entitat bancària(2):

E S

D DONACIÓ OPCIONAL D'INTERESSOS
Si ho desitja pot donar part o la totalitat dels interessos dels seus productes Triodos a una de les ONG col·laboradores.
Nom de l'ONG (pot consultar el llistat a www.triodos.es): __________________________________________________________________________________
Cuenta Triodos: marqui aquesta casella si desitja donar els interessos. Indiqui el percentatge que desitja donar:

100%

75%

50%

25%

0%

Depósito Triodos: marqui aquesta casella si desitja donar els interessos. Indiqui el percentatge que desitja donar:

100%

75%

50%

25%

0%

Les donacions rebudes es canalitzen a través de la Fundación Triodos. Pot consultar, modificar o cancel·lar les seves donacions en qualsevol moment
a través de la seva Banca Internet, Banca Telefònica o oficines.

E INDIQUI EL SEU COMPTE CORRENT TRIODOS (si ja en disposa d’un)
E S

L'import de totes les operacions que realitzi amb la seva Tarjeta Débito Triodos es
carregarà directament a la seva Cuenta Corriente Triodos.

1 4 9 1 0 0 0 1

F SIGNI AQUÍ
He rebut i llegit la informació precontractual i la relativa a la cobertura dels dipòsits amb prou antelació a la contractació del/s producte/s, i accepto la clàusula de consentiment al Contracte Global i de producte, de verificació de dades laborals, declaració de residència fiscal i transparència que figuren al dors d'aquesta sol·licitud.
Data _______________de_________________________del 20_____
Triodos Bank NV S.E.
Signatura primer
titular

!

Signatura segon titular
o autoritzat

UTILITZI LA MATEIXA SIGNATURA QUE EN EL SEU DOCUMENT D'IDENTITAT I ADJUNTI UNA FOTOCÒPIA D'AQUEST
I LA DEL SEGON TITULAR O AUTORITZAT, SI N'HI HAGUÉS.

Mikel García-Prieto
Director General

V1FSCPFCAT_05/18

NIE/Passaport*___________ Nacionalitat ______________ País de naixement____________________ Data de naixement ____/____/____

Triodos Bank NV Sucursal en España, c/ José Echegary 5, 28232 Las Rozas (Madrid). Teléfono: 902 360 940. Registre Mercantil de Madrid: Tom 19.798, Llibre 0, Foli 180, Secció 8, Full M-348646 i al Banc d’Espanya amb el nº 1491. CIF W0032597G

Profesió___________________________E. civil ______________ NIF _____________________NIF* (país d'origen) ___________________

SOL·LICITUD DE CONTRACTACIÓ
PER A PERSONES FÍSIQUES
Còpia per al Client / Pàgina 2 de 2

CLÀUSULA DEL CONTRACTE GLOBAL, DE PRODUCTE I PROTECCIÓ DE DADES

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.

A
I

P
O

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.

C

VERIFICACIÓ DE DADES LABORALS

El/s Titular/s ha/han estat informat/s per Triodos Bank NV Sucursal a Espanya que la legislació vigent sobre prevenció de blanqueig de capitals obliga les entitats
bancàries a obtenir dels seus clients la informació de la seva activitat econòmica i a fer-ne una comprovació. Amb aquesta exclusiva finalitat de verificació de la informació
facilitada, presto/prestem el meu/nostre consentiment exprés a Triodos Bank NV S.E. perquè en nom meu/nostre pugui sol·licitar davant la Tresoreria General de la
Seguretat Social aquesta informació. Les dades obtingudes de la Tresoreria General de la Seguretat Social seran utilitzades exclusivament per a la gestió assenyalada
anteriorment. En cas d'incompliment d'aquesta obligació per part de l'Entitat Financera i/o del personal que hi presta serveis, s'executaran totes les actuacions previstes
a la Llei orgànica 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i normativa que la desenvolupa.

TRANSPARÈNCIA, INFORMACIÓ PRÈVIA I PRECONTRACTUAL

El/s Titular/s manifesta/en que Triodos Bank NV Sucursal a Espanya ha facilitat i posat a la seva disposició, en compliment de la normativa vigent, les explicacions
adequades i suficients per comprendre els termes essencials del servei bancari que s’ofereix, incloent-hi els relatius al servei de pagament, en cas de contractació
d'aquests; ha/n rebut la informació prèvia i precontractual amb prou antelació a la seva contractació, així com una indicació sobre les conseqüències que la celebració del
contracte pugui tenir per al Titular/s i adoptar d'aquesta forma una decisió informada, tenint en compte les seves necessitats i la seva situació financera, incloent-hi la
menció de l'existència de l'Annex 1 «Informació trimestral sobre comissions i tipus practicats o que s’ofereixen de manera més habitual en les operacions més freqüents
amb els perfils de clients més comuns que siguin persones físiques», al seu contingut i al lloc on pot/poden consultar-lo.
DECLARACIÓ DE RESIDÈNCIA FISCAL I EL COMPROMÍS D'APORTAR DOCUMENTACIÓ ADDICIONAL
Per aquest document, el titular (o els titulars, en cas d'haver-n'hi més d'un), declaro sota la meva responsabilitat ser resident fiscal únicament en el país o territori indicat
i si hi ha un canvi de circumstàncies, em comprometo a informar a l'Entitat en un termini de 30 dies, a través de la presentació d'una declaració de residència fiscal
actualitzada, juntament amb la documentació que sigui requerida per l'Entitat conforme a la normativa aplicable en cada moment.

