
FULL DE DADES DE CREDITORS I BANCÀRIES

Dades creditor

Dades bancàries

Per a persones estrangeres:

Sota la meva responsabilitat, declaro que aquestes dades corresponen al compte 
cocorrent o a la llibreta d’estalvis oberts a nom del creditor.

Diligència de conformitat de l'entitat 
Aquestes dades coincideixen amb les 
existents en aquesta oficina  (1)

El director/a,                 Signatura i segell empresa

Signat i segellat

ALTA.........................................................................
MODIFICACIÓ DE DADES: Creditor.............

Bancàries...........

Nom fiscal:   
     
Nom comercial:  

CIF/TVA/VAT: 
   Espanyol.............

Comunitari..........
Resta...................

Adreça:   
     

Telèfon:   
     País:   

     

Correu electrònic: 
  
     

Localitat:   
     

Codi postal:   
     

Província:   
     

Banc/Caixa (nom):   
     Adreça:   
     Codi postal:   

     Província:   
     

Localitat:   
     País:   

     Entitat:   
     

Agència:   
     

DC:   
     

Núm. c/c:   
     

IBAN:
Clau Swift:

Data:  
     

(1) Aquest document no tindrà validesa sense la conformitat de l'entitat bancària.
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