CREDITORS SOL·LICITUD D’ALTA DE TERCER, PROCEDIMENT DE
PAGAMENT I MODIFICACIÓ DE DADES BANCARIES.

FITXA DE TERCER

ALTA
MODIFICACIÓ

DADES DEL CREDITOR

Cognoms i Nom o Raó Social

N.I.F./ C.I.F.

Domicili

Localitat

Provincia

Codi Postal

Telèfon

Fax

DADES BANCÀRIES

Banc/ Caixa
Sucursal
Número de compte

SIGNATURA

DILIGÉNCIA: El sotasignant es responsabilitza de les dades detallades anteriorment, bé siga de les
generals com de les bancàries que identifiquen el compte i l’ENTITAT FINANCERA a través de la qual
consta que s’han de rebre els pagaments que hi puguen correspondre, i SUMA GESTIÓ TRIBUTÀRIA hi
quedarà exonerada de qualsevol responsabilitat derivada d’errors o omissions.
Signatura:
En

,a

de/d’

de

.

Política de Protecció de dades de carácter personal: Les dades de carácter personal: nom, cognoms, adreça, etc… demanats a través d’aquest formulari, s’integraràn en
els fitxers automatizats de Suma corresponents, i s’acompleixen les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent. Suma - Gestió Tributària es
responsabilitza de la confidencialitat en el tractament de los dades de carácter personal obtingudes, així com de l’establiment de les mesures d’ordre tècnic i organizatiu que
garantesquen la seguretat d’aquestes dades, exercici del drets d’accés, de cancel·lació, de rectificació o d’oposició previstos per la Llei 15/1999, LOPD. Per a l’exercici
d’aquest drets, l’interessat pot dirigir-se a: Suma - Gestió Tributaria Rambla Méndez Núñez, 42 03002 Alicant, i ha d’indicar a l’assumpte: Tutela de Drets LOPD.

HA D’EMPLENAR L’ENTITAT BANCÀRIA
Certifique l’existència del compte referenciat en DADES BANCÀRIES obertes a nom del titular que es
reflectéis en “Dades del creditor”.
Segell de l’Entitat

L’apoderat,

Sign: _________________

CREDITORS SOL·LICITUD D’ALTA DE TERCER, PROCEDIMENT DE
PAGAMENT I MODIFICACIÓ DE DADES BANCARIES.

INSTRUCCIONS
1er

Consigneu les dades generals, les dades bancàries i adjunteu la fotocòpia del NIF o CIF.

2n

Les dades bancàries hauràn de ser confirmades per l’Entitat Finacera.

3r

L’interessat podrà utilitzar aquest imprés per a canviar la domiciliaciò dels seus abonaments, si
marca la casella “Modificació” i opta alhora per un alte compte bancai.

4t

LLOC DE PRESENTACIÓ. Aquest imprés haurà de presentar-se a SUMA GESTIÓ
TRIBUTÀRIA, Departament Àrea Econòmica, Rambla Méndez Núñez 42, 03002 Alacant.

