Benvolguts senyors, per mitjà d'aquest document el/s titular/s del compte IBAN::
Lletra país

D.C.

Entitat

Oficina

D.C.

Núm. compte

que a nom seu manté/nen obert en el proveïdor de serveis de pagament
(d'ara endavant
"proveïdor transmissor"), en sol•licita/en a Triodos Bank NV S.E. (d'ara endavant "proveïdor receptor), el servei de
trasllat.
De la mateixa manera, el/s titular/s sotasignat/s consent/en que el "proveïdor receptor" pugui accedir a les dades
personals que d'ell/s consten en el "proveïdor transmissor" i siguin necessàries per al trasllat, així com a la
informació assenyalada a les opcions indicades a continuació.
Per mitjà d'aquesta autorització, atorgo el meu consentiment específic perquè en el termini màxim de dos dies
hàbils procedeixin a sol•licitar al "proveïdor transmissor" (assenyaleu amb una x les opcions desitjades):
a) Informació de les ordres permanents de transferència vinculades al compte indicat i la cancel•lació
d'aquests, no abans de la data indicada a l'autorització(1).
b) Informació disponible de les transferències entrants periòdiques i càrrecs domiciliats executats amb
càrrec al compte en els últims 13 mesos, i cessació de la seva acceptació a partir de la data indicada a
l'autorització(1).
c) Transferència del saldo existent al nou compte a la data indicada a l'autorització(1) i tancament del
compte a traspassar.
d) Transmissió al/s titular/s de la informació sol•licitada en els apartats a) i be).
Data d'execució del trasllat (1):

/

/20

(el termini mínim per fer un trasllat són 12 dies hàbils, a partir

d'aquesta data es pot sol•licitar el dia hàbil desitjat).
Les dades identificatives del nou compte a efectes del trasllat del saldo romanent són els següents:
Lletra país

D.C.

Entitat

Oficina

D.C.

Núm. compte

Així mateix, autoritzo al "proveïdor receptor" perquè, una vegada rebuda la informació necessària per al trasllat del "proveïdor
transmissor", procedeixi d'acord amb les següents instruccions en el termini màxim de cinc dies hàbils (assenyalar amb una x les
opcions desitjades):
a) Habilitar les ordres permanents de transferència amb càrrec al meu compte a partir de la data indicada
a l'autorització(1).
b) Acceptar els càrrecs domiciliats amb càrrec al meu compte a partir de la data indicada a
l'autorització(1).
c) Comunicar als emissors que efectuïn transferències entrants periòdiques i càrrecs domiciliats, de les
dades del meu nou compte, així com la transmissió a aquests emissors d'una còpia d'aquesta
autorització.

(1)

Data d'execució del trasllat no podrà ser anterior a la resultant d'afegir 13 dies hàbils des de la data de signatura d'aquest

document.
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Original para Triodos Bank

En cas que Triodos Bank no disposi de la informació necessària per informar els emissors als quals es refereix
l'apartat c) de les dades del nou compte, sol•licitarà al client aquesta informació.
Quan el titular decideixi proporcionar ell mateix la informació del seu compte als emissors, el "proveïdor receptor" li
lliurarà els models de carta que recullin les dades del nou compte, i la data d'execució del trasllat que s'especifiqui a
l'autorització.
Als efectes d'aquesta operativa, declaro/declarem conèixer que el trasllat s'executa d'acord amb els següents
aspectes:
• El proveïdor transmissor disposarà d'un termini màxim de cinc dies hàbils per enviar al proveïdor receptor la
relació amb la informació disponible relativa a l'operativa de pagaments vinculada a l'antic compte.
• El proveïdor transmissor procedirà a la cancel•lació de les ordres permanents de transferència, i cessament
d'acceptació de les transferències entrants periòdiques i càrrecs domiciliats, d'acord amb la sol•licitud pel
client amb efecte a partir de la data indicada com a data d'execució de trasllat.
• La necessitat de fer una provisió de fons suficient per atendre a l'import total dels pagaments per xecs, targetes
i altres obligacions exigibles pendents de càrrec a l'antic compte, així com les domiciliacions que eventualment
es produeixin, fins a la data d'execució del trasllat.
• La transferència de saldo resultant i si escau les instruccions de cancel•lació de compte estan condicionades a
la no existència de cap de impediment ni obligacions exigibles pendents de càrrec en el compte. El client està
obligat a retornar al proveïdor transmissor tots els xecs no utilitzats, llibretes (per a la seva anul•lació) i targetes
bancàries. En el cas que existeixin impediments el proveïdor transmissor hauria de posar-se en contacte amb el
client directament per tal de resoldre'ls.
• Per a qualsevol controvèrsia sorgida en relació amb aquesta sol•licitud, el client podrà acudir al Servei d'Atenció
al client, i en última instància al Departament de Conducta de Mercat i Reclamacions del Banc d'Espanya.
Autorització i signatura
Autoritzo Triodos Bank NV S.E. perquè faci les gestions necessàries per al trasllat del meu compte de pagament
conforme se sol•liciten en aquest formulari i, en particular, per sol•licitar informació a l'entitat d'origen del compte de
pagament que es trasllada i per gestionar el canvi de les ordres de transferències periòdiques i de càrrecs domiciliats
al meu compte a Triodos Bank NV, S.E.
Conforme al que s'estableix a la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal (Reglament
general de protecció de dades i Llei orgànica 3/2018 de protecció de dades i garantia dels drets digitals), he estat
informat per Triodos Bank NV S.E. que per a l'execució de les gestions sol•licitades en aquest formulari, haurà de
comunicar les meves dades a tercers, com l'entitat d'origen del compte de pagament que es trasllada i, si escau, a les
entitats emissores de les ordres de transferències periòdiques i als beneficiaris dels càrrecs domiciliats en el compte,
que he sol•licitat traslladar al meu compte de Triodos Bank NV S.E. La base jurídica de la comunicació d'aquestes
dades està en la prestació del servei sol•licitat pel/s titular/s i, en tot cas, només es comunicaran les dades que siguin
necessàries per a la prestació del servei de trasllat de compte. Es pot trobar més informació sobre el tractament de
dades personals a la política de privacitat de Triodos Bank NV, S.E. a www.triodos.es.

Titulars (requerida autorització de tots els titulars en compte)

Nom i cognoms

Data de signatura de l'autorització:

DNI/NIE

/

/20

.
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Signatura

Copia para el cliente

Estimados señores, mediante la presente el/los titular/es de la cuenta IBAN:
Lletra

país

D.C.

Entitat

Oficina

D.C.

Núm. compte

que a nom seu manté/nen obert en el proveïdor de serveis de pagament
(d'ara endavant
"proveïdor transmissor"), en sol•licita/en a Triodos Bank NV S.E. (d'ara endavant "proveïdor receptor), el servei de
trasllat.
De la mateixa manera, el/s titular/s sotasignat/s consent/en que el "proveïdor receptor" pugui accedir a les dades
personals que d'ell/s consten en el "proveïdor transmissor" i siguin necessàries per al trasllat, així com a la informació
assenyalada a les opcions indicades a continuació.
Per mitjà d'aquesta autorització, atorgo el meu consentiment específic perquè en el termini màxim de dos dies hàbils
procedeixin a sol•licitar al "proveïdor transmissor" (assenyaleu amb una x les opcions desitjades):
a) Informació de les ordres permanents de transferència vinculades al compte indicat i la cancel•lació
d'aquests, no abans de la data indicada a l'autorització(1).
b) Informació disponible de les transferències entrants periòdiques i càrrecs domiciliats executats amb
càrrec al compte en els últims 13 mesos, i cessació de la seva acceptació a partir de la data indicada a
l'autorització(1).
c) Transferència del saldo existent al nou compte a la data indicada a l'autorització(1) i tancament del
compte a traspassar.
d) Transmissió al/s titular/s de la informació sol•licitada en els apartats a) i b).
Data d'execució del trasllat (1)
/
/20
(el termini mínim per fer un trasllat són 12 dies hàbils, a partir
d'questa data es pot sol•licitar el dia hàbil desitjat).
Les dades identificatives del nou compte a efectes del trasllat del saldo romanent són els següents:
Lletra país

D.C.

Entitat

Oficina

D.C.

Núm. compte

Així mateix, autoritzo al "proveïdor receptor" perquè, una vegada rebuda la informació necessària per al trasllat del "proveïdor
transmissor", procedeixi d'acord amb les següents instruccions en el termini màxim de cinc dies hàbils (assenyalar amb una x les
opcions desitjades):
a) Habilitar les ordres permanents de transferència amb càrrec al meu compte a partir de la data indicada
a l'autorització(1).
b) Acceptar els càrrecs domiciliats amb càrrec al meu compte a partir de la data indicada a
l'autorització(1).
c) Comunicar als emissors que efectuïn transferències entrants periòdiques i càrrecs domiciliats, de les
dades del meu nou compte, així com la transmissió a aquests emissors d'una còpia d'aquesta
autorització.

(1)

Data d'execució del trasllat no podrà ser anterior a la resultant d'afegir 13 dies hàbils des de la data de signatura d'aquest

document.
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Triodos Bank NV Sucursal en España, c/ José Echegaray 5, 28232 Las Rozas (Madrid). Teléfono: 902 360 940. Registro mercantil de Madrid: Tomo 19.798, Libro V1ARCDACAS_03/17 0, Folio 180, Sección 8, Hoja M-348646 y en el Banco de España con el Nº 1491. NIF W0032597G

Triodos Bank NV S.E.
Calle José Echegaray, 5
28232 Las Rozas, Madrid (España)

Copia para el cliente

En cas que Triodos Bank no disposi de la informació necessària per informar els emissors als quals es refereix
l'apartat c) de les dades del nou compte, sol•licitarà al client aquesta informació.
Quan el titular decideixi proporcionar ell mateix la informació del seu compte als emissors, el "proveïdor receptor" li
lliurarà els models de carta que recullin les dades del nou compte, i la data d'execució del trasllat que s'especifiqui a
l'autorització.
Als efectes d'aquesta operativa, declaro/declarem conèixer que el trasllat s'executa d'acord amb els següents
aspectes:
• El proveïdor transmissor disposarà d'un termini màxim de cinc dies hàbils per enviar al proveïdor receptor la
relació amb la informació disponible relativa a l'operativa de pagaments vinculada a l'antic compte.
• El proveïdor transmissor procedirà a la cancel•lació de les ordres permanents de transferència, i cessament
d'acceptació de les transferències entrants periòdiques i càrrecs domiciliats, d'acord amb la sol•licitud pel
client amb efecte a partir de la data indicada com a data d'execució de trasllat.
• La necessitat de fer una provisió de fons suficient per atendre a l'import total dels pagaments per xecs,
targetes i altres obligacions exigibles pendents de càrrec a l'antic compte, així com les domiciliacions que
eventualment es produeixin, fins a la data d'execució del trasllat.
• La transferència de saldo resultant i si escau les instruccions de cancel•lació de compte estan condicionades
a la no existència de cap de impediment ni obligacions exigibles pendents de càrrec en el compte. El client
està obligat a retornar al proveïdor transmissor tots els xecs no utilitzats, llibretes (per a la seva anul•lació) i
targetes bancàries. En el cas que existeixin impediments el proveïdor transmissor hauria de posar-se en
contacte amb el client directament per tal de resoldre'ls.
• Per a qualsevol controvèrsia sorgida en relació amb aquesta sol•licitud, el client podrà acudir al Servei d'Atenció
al client, i en última instància al Departament de Conducta de Mercat i Reclamacions del Banc d'Espanya.
Autorització i signatura
Autoritzo Triodos Bank NV S.E. perquè faci les gestions necessàries per al trasllat del meu compte de pagament
conforme se sol•liciten en aquest formulari i, en particular, per sol•licitar informació a l'entitat d'origen del compte de
pagament que es trasllada i per gestionar el canvi de les ordres de transferències periòdiques i de càrrecs domiciliats
al meu compte a Triodos Bank NV, S.E.
Conforme al que s'estableix a la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal (Reglament
general de protecció de dades i Llei orgànica 3/2018 de protecció de dades i garantia dels drets digitals), he estat
informat per Triodos Bank NV S.E. que per a l'execució de les gestions sol•licitades en aquest formulari, haurà de
comunicar les meves dades a tercers, com l'entitat d'origen del compte de pagament que es trasllada i, si escau, a les
entitats emissores de les ordres de transferències periòdiques i als beneficiaris dels càrrecs domiciliats en el compte,
que he sol•licitat traslladar al meu compte de Triodos Bank NV S.E. La base jurídica de la comunicació d'aquestes
dades està en la prestació del servei sol•licitat pel/s titular/s i, en tot cas, només es comunicaran les dades que siguin
necessàries per a la prestació del servei de trasllat de compte. Es pot trobar més informació sobre el tractament de
dades personals a la política de privacitat de Triodos Bank NV, S.E. a www.triodos.es.

Titulars (requerida autorització de tots els titulars en compte)

Nom i cognoms

Data de signatura de l'autorització:

DNI/NIE

/

/20

.
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Signatura

