
 

 

 

AUTORITZACIÓ COMPTE BANCARI  PER  GIRAR  REBUTS 

 

Sr./Sra              

amb DNI  ___________________   com a  pare/mare del  nen/nena ____________________________________________ 

_______________________________________________________ del  curs  ______________. 

 

AUTORITZA 

A les persones que representen l'entitat  amb marca comercial de TECNOLAB,  a girar  al número de 
compte bancari especificat en aquesta autorització tots els rebuts que s'originin com a conseqüència 
de l’extraescolar de nom TECNOLAB que es durà a terme durant el pròxim curs 2015-2016 a l’Escola 
Pompeu Fabra de Vilanova i la Geltrú,  segons el que exigeix la Llei de Serveis de Pagament 16/2009. 
El sotasignant declara que són certes les dades referents a la entitat i compte bancar i abaix indicat. 

 

DADES DE L'ENTITAT BANCÀRIA 

Nom de l'entitat bancària: _____________________________________________________________________________________ 

Domicili de l'entitat: ____________________________________________________________________________________________ 

N º de compte IBAN:    E S  __   __      __  __  __   __      __  __  __   __      __  __  __   __      __  __  __  __      __  __  __  __     

Titular del compte bancari: ____________________________________________________________________________________ 

 

Vilanova i la Geltrú, a   _____ de __________ de 20___   

 

 

 

Signat: ____________________________ 
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