
Ordre SEPA de domiciliació de dèbit directe 
 

Referència de l’ordre de domiciliació 

Mitjançant la signatura d’aquest formulari d’ordre de domiciliació, autoritzeu a (A) EIS ESCOLA D’IDIOMES a enviar ordres a la vostra entitat financera per 
debitar càrrecs al vostre compte i (B) a la seva entitat financera per debitar els imports corresponents al vostre compte d’acord amb les instruccions d’EIS 
ESCOLA D’IDIOMES i amb caràcter indefinit mentre durin les relacions entre ambdues parts. Entre d’altres, teniu dret a ser reemborsat per la vostra entitat 
financera d’acord amb els termes i condicions del contracte subscrit amb la vostra entitat financera. En tot cas aquest reemborsament haurà de ser instat per 
part vostre en el termini de 8 setmanes a partir de la data en 
que es va debitar en el seu compte. 

Nom  
                  Nom del (s) deutor (s) 
 

Adreça  
                  Nom del carrer i número 
 
 
                  Codi postal   Ciutat  Telf. 
 

Número de compte 
                  Número compte – IBAN 
 
                   

       SWIFT BIC 
 

Nom del creditor 
                  Nom del creditor 
 

  
                  Identificador del creditor 
 

  
                  Nom del carrer i número 
 

  
                  Codi postal  Ciutat       País 
 

 Tipus de pagament 
                  Pagament periòdic o pagament únic 
 
Normativa: Les quotes es cobraran per endavant entre els dies 3 i 5 de casa mes excepte el primer mes Les possibles baixes s’han de comunicar a l’oficina abans 

del dia 25 del mes anterior. Si no és així es cobra la quota de 15 dies a partir de la data d’avís. Si es retorna un rebut l’alumne/a s’haurà de fer càrrec de les 

comissions bancàries que genera aquesta devolució (3€). 

Localitat on es   Data  
realitza la signatura                     Localitat  
 

              Signatura 

Si us plau, signeu aquí 
 
 
 

AUTORITZACIÓ DELS DRETS D’IMATGE PER ESCOLA DOMENY  
Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució Espanyola i està regulat per la Llei orgànica 
1/1982 de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, la direcció d’aquest centre 
demana el consentiment als pares, mares o tutors legals per poder publicar fotografies i vídeos on apareguin els seus fills/es i hi 
siguin clarament identificables. 
 
Autoritzo l’ús d’imatges de l’alumne/a, publicació de dades de caràcter personal i material elaborat per l’alumnat, al llarg de 

tota l’escolaritat en el centre EIS Escola d’Idiomes. 
 

Nom i cognoms de l’alumne/a:  _____________________________________Data de naixement______________________ 
Nom i cognoms del pare o mare o tutor/a legal de l’alumne/a:  ________________________________________________ 
DNI o passaport del pare o mare o tutor/a legal de l’alumne/a: ________________________________________________ 
Correu electrònic ______________________________ 
Signatura: 
 

 

 

                                    

E S                       

 

EIS ESCOLA D’IDIOMES 

ES9600441594608M 

AV. SANT NARCÍS, 32. ENTRESOLS i BAIXOS 

17005                     GIRONA                   ESPANYA 

Pagament periòdic 

GIRONA  


