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COMUNICACIÓ DE RECUPERACIÓ D'APORTACIONS
A l'atenció de la Junta Directiva d'Oikocredit Catalunya
A ____________________________, a ________de ___________________de ___________
(Població de residència)
(dia)
(mes)
(any)
Per la present les persones indicades a sota, socis/es partícips de l'Associació Oikocredit Catalunya,
TITULAR/S

DNI/NIF

Nº SOCI/A

els comuniquem que desitgem que ens sigui reintegrat l'import indicat a sota de les aportacions
condicionals a l'associació d'acord amb les condicions pactades al contracte vigent assenyalat i que
ens remetin el corresponent certificat de recuperació d'aportacions, que quedarà annex al contracte
assenyalat tot seguit:
RECUPERACIÓ
Corresponent al contracte nº:
Import (euros):

 El total de les aportacions
 Parcial, pel següent import:

€

Compte corrent (IBAN) al que
ha de ser abonat el
reintegrament:
Titular/s del compte corrent:
OMPLIR NOMÉS EN CAS DE RECUPERACIÓ TOTAL
 Donar de baixa el contracte

Destí dels dividends del present exercici:

 Mantenir el contracte obert fins a finals
d'any (si es preveu poder fer una nova aportació

(es distribueixen al juny del proper any)

d'almenys 200 € al llarg de l'any)

 Donar a Oikocredit Catalunya
 Rebre'ls al compte corrent indicat

MOTIUS DE LA RECUPERACIÓ (ompli només si ho desitja)
 Invertir en una altra inversió alternativa
(energia renovable, inversió verda…)
 Invertir en un altre projecte de banca ètica
 Invertir en vivenda o immobles
 Cobrir altres necessitats







Ajudar als fills/es o família
Posició crítica amb les microfinances
La rendibilitat a Oikocredit és massa baixa
La crisi de l'euro crea inseguretat
És una inversió heredada que prefereix no mantenir a
Oikocredit

Firmat:__________________________Firmat: ______________________________
Conforme al previst al Reglament General Europeu de Protecció de Dades de Caràcter Personal 2016/679 (RGPD), les dades del partícip 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 Partícip informat/da a través de l'enviament de butlletins i
comunicacions, tal com s’especifica a l’Annex II i a la Política de Privacitat. El/la Partícip 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 OIKOCREDITCATALUNYA, amb adreça c/ Bisbe Laguarda 4, 08001 Barcelona, indicant a la comunicació el terme “RGPD”.
Nota: recorda que la recuperació de les inversions està gravada amb un impost de transmissions patrimonials de l'1% l'any en
què es sol·licita aquesta desinversió, i que correspon al soci/a partícip informar-ho a la corresponent Hisenda mitjançant
el Model 600.

catalunya

