
Ordre de domiciliació de deute directe SEPA CORE 
CUPÓ DE SOCI/A PROTECTOR/A 

 
Referència de l'ordre de domiciliació:  
 

Identificador del creditor: ES77 001 G62302476 
Nom del creditor: Associació Oikocredit Catalunya 
Adreça: C/ Casp 43, baixos 
Codi Postal – Població: 08010 - Barcelona  
 

Mitjançant la signatura d'aquesta ordre de domiciliació, el deutor autoritza (A) al creditor a enviar instruccions a 
l'entitat del deutor per adeudar el seu compte i (B) a l'entitat per efectuar els deutes en el seu compte seguint les 
instruccions del creditor. Com a part dels seus drets, el deutor està legitimat al reemborsament per part de la seva 
entitat en els termes i condicions del contracte subscrit amb la mateixa. La sol·licitud de reemborsament haurà 
d'efectuar-se dins de les vuit setmanes que segueixen a la data de deute en compte. Pot obtenir informació 
addicional sobre els seus drets a la seva entitat financera.  Nota: Espais en gris a omplir per Oikocredit 

 

Dades dels Socis/es (a efectes de domiciliació anomenats a partir d'ara deutors/es): 
Nom del deutor/es..........…..…........……………................………………………………………… 
(Titulars del compte de càrrec) 
Adreça del deutor/es................................………………………………………………………….... 
Codi postal – Població................................................................................................................ 
Província – País del deutor/es....................................................................................................  
Swift-BIC del banc deutor:  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
Número de compte IBAN: 
 

 __  __  __  __ -__  __  __  __  - __  __  __  __ -__  __  __  __ - __  __  __  __ -  __  __  __  __. 
Tipus de pagament:   Pagament recurrent        (Aquest mandat es pot usar per a deutes recurrents)  
   Pagament únic            (Aquest mandat únicament es pot usar una sola vegada) 

 
Telèfon del deutor/es …….....…..............................................................…….............................. 
Adreça electrònica del deutor/es ................................................................................................. 
NIF del deutor/es ….......................................................................….......…................................ 
 
El deutor desitja contribuir al funcionament d'OIKOCREDIT CATALUNYA mitjançant un donatiu

(1) 

     PUNTUAL 

     TRIMESTRAL 

      ANUAL 

 com a SOCI/A PROTECTOR/A de l'Associació per valor de…………………… euros, que serà 
carregat al compte bancari especificat més amunt. 

Data - Localitat: ….....................................…………………..………….................…………. 
 
 
Signatura/es del deutor/es: ……………………………..           …................................................ 
 

Un cop omplert, enviar a: OIKOCREDIT CATALUNYA. C/ Casp, 43 baixos 08010 Barcelona,o 
bé per mail a : catalunya@oikocredit.org junt amb una còpia del DNI de cada soci/a. 

 
(1)  Les donacions efectuades a Oikocredit Catalunya no tenen cap desgravació sobre l'impost de les persones físiques, ja que 
l'associació no està declarada d'utilitat pública.. 
Nota: Conforme al previst al Reglament General Europeu de Protecció de Dades de Caràcter Personal 2016/679 (RGPD), les 
dades del soci/a formaran part d'un fitxer anomenat Socis, inscrit al Registre de l'Agència de Protecció de Dades i el Responsable 
del qual és OIKOCREDIT CATALUNYA. La finalitat d'aquesta recollida de dades de caràcter personal és únicament la de facilitar 
els tràmits necessaris per a la gestió de la relació amb OIKOCREDIT CATALUNYA i mantenir al/la soci/a informat/da a través de 
l'enviament de butlletins i comunicacions, tal com s’especifica als Estatuts i a la Política de Privacitat. 
El/la soci/a dóna, com a titular de les seves dades, el seu consentiment per a la inclusió de les mateixes en el fitxer esmentat. En 
qualsevol cas, pot exercir gratuïtament els drets d'accés, rectificació, limitació al tractament, supressió, portabilitat i oposició al 
tractament dirigint-se a OIKOCREDIT-CATALUNYA, amb adreça c/ Casp, 43 baixos, 08010 Barcelona, indicant a la comunicació el 
terme “RGPD”.          Revisió: 08.05.2020 

 

Nº 


