
CUINA I LLEURE PAM I PIPA, S.L 
B65630741 

 

ESCOLA ITACA CURS 2020–2021  

INSCRIPCIÓ HORA DESPERTADOR / HORA PROLONGADA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREUS: 
*DE 3 A 5 DIES FIXES-34€    *1 o 2 DIES FIXES-17€ *DIES ESPORÀDICS-4€ 

ORDRE DE DOMICILIACIÓ DE CÀRREC DIRECTE SEPA  

Referència de la ordre de domiciliació: 

(a omplir pel creditor) 

 

Identificador del creditor   
B65630741 

Nom del creditor   
CUINA I LLEURE PAM I PIPA, SL 

Adreça   
C/ MAJOR, 18 LOCAL 3 

Codi postal – Població – Província  08740 – SANT ANDREU DE LA BARCA – BARCELONA 

País 
 

ESPANYA 

Mitjançant la signatura d’aquesta ordre de domiciliació, el deutor autoritza al creditor a enviar instruccions a l’entitat del deutor per carregar a la seva compte i a l’entitat per 
efectuar els càrrecs a la seva compte seguint les instruccions del creditor. Com a part dels seus drets, el deutor està legitimat al reemborsament per la seva entitat en els 
terminis i condicions del contracte subscrit amb la mateixa. La sol·licitud de reemborsament haurà d’efectuar-se dintre de les dues setmanes que segueixen a la data del cobro 
en compte. Pot obtenir informació addicional sobre els seus drets a la seva entitat financera. 

 

    Dades del deutor (família que domicilia el càrrec) 

Nom dels deutor/s  
(titular/s del compte de càrrec) 

 

DNI  

Adreça del deutor   

Codi postal – Població – Província  
 

País 
 

Swift BIC   

Número de compte – IBAN   

Tipus de pagament Pagament recurrent Pagament únic 

Data – Localitat   

 
Signatura del deutor  

 

 

S'HAN D'OMPLIR TOTS ELS CAMPS OBLIGATÒRIAMENT. UN COP SIGNADA AQUESTA ORDRE DE 
DOMICILIACIÓ, HA DE SER ENVIADA AL CREDITOR PER LA SEVA CUSTODIA. 

 
PROTECCIÓ DE DADES – Les seves dades seran tractades per CUINA I LLEURE PAM I PIPA, S.L. amb la finalitat de mantenir la nostra relació comercial, base legal del tractament. No se cediran 
dades a tercers i es conservaran mentre hi hagi una obligació legal, sense prejudici que l’interessat sol·liciti la seva cancel·lació. Pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i oposició, limitar el 
tractament de les seves dades, o directament oposar-se al tractament, o exercir el dret a la portabilitat dels mateixos, també té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de 
Dades 

 

DADES DE L'INFANT 
 
Nom i cognoms      
 
Curs    
 
   HORA DESPERTADOR_____                       HORA PROLONGADA_____  


