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Orde de domiciliació de deute directe SEPA B2B

Nom de l’acreedor / Creditor´s name DLLEURE GESTIÓ D’EXTRAESCOLARS, S.L.
To be completed by the creditor

A cumplimentar per l ‘acreedor

SEPA Business-to-Business Direct Debit Mandate

Direcció / Address

C/LLEIDA, Nº 12, NAU C (POL. IND. EL PLÀ)
Codi postal - Població - Provincia / Postal Code - City - Town
LLIÇA DE VALL
08185 – – BARCELONA
Pais / Country
ESPANYA

Mitjançant la signatura d'aquesta ordre de domiciliació, el deutor autoritza (A) al creditor a enviar instruccions a l'entitat del deutor per
deure el seu compte i (B) a l'entitat per efectuar els deutes en el seu compte seguint les instruccions del creditor. Aquesta ordre de
domiciliació està prevista per a operacions exclusivament entre empreses i/o autònoms. El deutor no té dret al fet que la seva entitat li
reemborsi una vegada que s'hagi realitzat el càrrec en compte, però pot sol·licitar a la seva entitat que no efectuï el deute en el compte fins
avui degut. Podrà obtenir informació detallada del procediment en la seva entitat financera.
By signing this mandate form, you authorize (A) {NAME OF CREDITOR} to send instructions to your bank to debit your account and (B) your bank to debit your account in accordance with the instructions
from {NAME OF CREDITOR}. This mandate is only intended for business-to-business transactions. You are not entitled to a refund from your bank after your account has been debited, but you are entitled to
request your bank not to debit your account up until the day on which the payment is due. Please contact your bank for detailed procedures in such a case.

Nom del deudor/es / Debtor’s name
(titular/es de la cuenta de cargo)

Codi postal - Població - Província / Postal Code - City - Town
To be completed by the debtor

A cumplimentar per el deutor

Adreça del deudor /Address of the debtor

País del deudor / Country of the debtor

Número de compte - IBAN /

Account number - IBAN

Data – Localitat:
Date - location in which you are signing

Firma del deutor:
Signature of the debtor

TOTS ELS CAMPS HAN DE SER EMPLENATS OBLIGATÒRIAMENT.

