Fitxa de creditors

Persona de contacte de la UdG (PAS): *
Secció de Beques i Ajuts als Estudiants

Becari

Alta

Professional
Tresoreria
Pl. Sant Domènec, 3
17071 – GIRONA
tresoreria@udg.edu

Canvi de dades

Empresa/Institució

tel: 972 41 80 91 fax: 972 41 82 56

Dades del creditor
Els camps ombrejats els ha d’omplir la persona de contacte de la UdG

NIF/CIF * (1)(2)
0B

Nom fiscal *
1B

Nom comercial *
2B

(si és diferent)
3B

Adreça *
4B

Codi postal *

Població *

5B

Telèfon *

6B

7B

e-mail *

Fax

8B

9B

Persona de contacte

Càrrec

10B

1B

Activitat econòmica i codi IAE *
12B

Dades bancàries
20B

Nom del titular del
compte *
13B

Nom del banc *

Telèfon
21B

Adreça del banc *

CP i Població *
2B

IBAN – International Bank Account Number *
Codi país +
Entitat
Oficina
DC
DC

Número compte

14B

15B

16B

17B

18B

E S
Diligència de conformitat del banc en
cas de no adjuntar un document
bancari recent (rebut o similar) (3)

Signatura i segell del banc

Data: ................................................

Signatura i segell del creditor

(*) Camps obligatoris
(1) És imprescindible adjuntar fotocòpia del NIF/CIF
(2) Presentar certificat de residència fiscal per evitar la doble imposició en el cas de residir fiscalment fora d’Espanya. En el cas de tenir un NIE cal presentar algun
document que acrediti la residència fiscal a Espanya
(3) No cal la conformitat de l’entitat bancària si s’adjunta un document bancari recent
S’ha d’enviar la documentació degudament signada i segellada per correu electrònic al seu contacte dins la UdG i al correu que consta a l’encapçalament d’aquest
document, o bé per correu postal a l’adreça de l’encapçalament.
Les dades que ens proporciona seran incorporades a un fitxer de la Universitat de Girona creat amb finalitats de gestió comptable i relació amb els seus creditors. Es comunicaran a altres
administracions públiques en els casos previstos legalment.
En qualsevol moment vostè pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació tot adreçant-se a la Secretaria General de la Universitat de Girona

