NIF / CIF / NIE
Nom i cognoms o Raó Social / Nombre y apellidos o Razón Social
Nom comercial / Nombre comercial
Persona de contacte / Persona de contacto
Adreça / Direcció
Població / Población
CP
Telèfon mòbil / Teléfono móvil
Telèfon fixe / Teléfono fijo
Correu electrònic / Correo electrónico
Data naixement / Fecha nacimiento
Població d'afiliació / Población de afiliación
Activitat principal / Actividad principal
Activitats o sectors agrícoles, ramaders o complementaris
Actividades o sectores agrícolas, ganaderos o complementarios
Mitjançant la signatura d'esta ordre de domiciliació el deutor autoritza a LA UNIÓ DE LLAURADORS I RAMADERS ES25 555 G46143855 amb domicili al C/ Mar 22-1ª -46003- València (España) a
enviar instruccions a l'entitat del deutor per a adeudar al seu compte i a l'entitat per a efectuar els adeudos en el seu compte seguint les instruccions de LA UNIÓ. Com a part dels seus drets, el
deutor està legitimat al reemborsament per la seua entitat en les condicions del contracte subscrit en la mateixa. La soŀlicitud de reemborsametn deurà efectuar-se dins de les vuit setmanes
següents a la data d'adeudo en compte. Pot obtindre informació addicional sobre els seu drets en la seua entitat financera. Tipus de pagament: Pagament recurrent (X) Pagament únic ( )
Mediante la firma de esta orden de domiciliación del deudor autorizo a LA UNIÓ DE LLAURADORES I RAMADERS ES25 555 G46143855 con domicilio en la C/ Mar 22-1ª -46003- València (España) a
enviar instrucciones a la entdad del deutor para adeudar en su cuenta y a la entida para efecturar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones de LA UNIÓ. Como parte de sus derechos el
deutor está legitimado al reembolso por su entidad en las condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentre de las ocho semanas siguientes a la fecha
del adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad finaciera. Tipo de pago: Pago recurrente (X) Pago ünico ( )

Titular del compte de càrrec / Titular de la cuenta de cargo
Entitat / Entidad
Adreça / Dirección
CP i Població / CP i Población
Número compte (IBAN) / Número de cuenta (IBAN)
Swift BIC
................................., a .......... de ....................................... de 201....

SIGNATURA DEL SOL·LICITANT /FIRMA DEL SOLICITANTE

El lliurament voluntari de les dades sol·licitades en esta fitxa d'afiliació suposen consentiment de l'interessat/a per a què La Unió de Llauradors i Ramaders i altres empreses i/o entitats creades, vinculades que depenen de la
mateixa, els tracte automàticament amb finalitats exclusivament publicitàries i d'informació, podent incorporar estes dades als seus fitxers automatitzats i dels quals serà responsable per a comunicar-se amb/el la interessat/
a en el futur en activitats relacionades amb les seues finalitats. El la/interessat/a tindrà dret a accedir a estos fitxers amb l'objecte de modificar, corregir o cancel·lar total o parcialment el seu contingut només amb sol·licitar-lo
per escrit en el domicili social de La Unió de Llauradors i Ramaders - carrer del Mar, nº 22-1º. CP 46003 de València.
La entrega vuluntaria de los datos solicitados en esta ficha de afiliación suponen el consentimento del interesado/a para que La Unió de Llauradores i Ramaders y otras empresas y/o entidades creades o vinculadas que
dependen de la misma, los trate automáticamente con finalidades exclusivamente publicitarias y de información, pudiendo incorporar estos datos en sus ficheros automatizados y de los que será responsable para
comunicarse con el/la interesado/a en el futuro en actividades relacionadas con sus finalidades. El la interesado/a tendrá derecho a acceder a esto ficheros con el objeto de modificar, corregir o cancelar total o parcialment su
contenido con solo solicitarlo por escrito en el domicilio social de La Unió de Llauradors i Ramaders - carrer del Mar, nº 22-1º. CP 46003 de València.

