
Ordre de 
canvi de domiciliació de rebuts

Entitat emissora

Entitat emissora

1

2 En els rebuts de comunitats de propietaris, ha d’indicar el telèfon de l’administrador.
3 

Telèfon  de l’entitat 2

Telèfon  de l’entitat 2

Titular 
del rebut

Titular 
del rebut

NIF / Targeta 
de residència

NIF / Targeta 
de residència

Relació amb el  
titular del compte3

Relació amb el  
titular del compte3

Informació complementària dels rebuts d’emissors locals o petits: 1

Nom i cognoms

Nom i cognoms

NIF/Targeta de residència

NIF/Targeta de residència

Titulars dels rebuts en cas de ser diferents del titular del compte:

Dades del titular:

Números de telèfon que vol domiciliar 

 
o indiqui’ls aquí:

Rebuts d’operadores telefòniques:

-
-

estat autoritzat/ada expressament pels titulars d’aquests rebuts per cedir les seves dades a tercers a l’efecte previst en aquest document, 
com també que els he comunicat aquesta cessió.

El banc, en virtut d’aquesta ordre, comunicarà a l’emissor del rebut la seva sol·licitud del can-
vi de domiciliació, i l’entitat emissora serà la responsable d’executar el canvi de domiciliació 
sol·licitat.

Les dades personals facilitades en aquest document són necessàries per a la gestió de la 
seva sol·licitud, per la qual cosa el banc queda autoritzat per al seu tractament i registre en els 

dades adreçant-se per escrit a la unitat Drets LOPD del responsable d’aquestes, que és el 
banc, a través del seu domicili, a av. Óscar Esplá, 37, 03007 Alacant, o a través de qualsevol 

Signatura i NIF del titular del compte

Data: / /

Sol·licito domiciliar els meus rebuts en el compte següent:*

IBAN E 0 0 8 1S

NIF:

Nom 1er cognom 2º cognom

Tel. mòbilNIF/Targeta de residència Tel. fix

E-mail

Autoritzo Banco de Sabadell, S.A., a partir d’ara el banc (actuant sota qualsevol de les seves marques registrades, actualment 
SabadellUrquijo Banca Privada i ActivoBank), perquè canviï la domiciliació dels rebuts dels quals adjunto una fotocòpia i perquè els carregui 
en el compte, de la meva titularitat*, indicat anteriorment. En compliment de la normativa legal vigent sobre tractament de dades de 
caràcter personal, autoritzo el banc per tal que pugui comunicar a tercers les dades de caràcter personal que siguin necessàries per al 
compliment d’aquesta ordre de canvi de domiciliació de rebuts.

Banco de Sabadell, S.A., av. Óscar Esplá, 37, 03007 Alacant. Inscrit en el Registre Mercantil 
d’Alacant, tom 4070, foli 1, full A-156980. NIF A-08000143.



Passos que cal seguir:

1
Fotocopiï els 
rebuts que vol domiciliar
Asseguri’s que les fotocòpies continguin totes les dades necessàries. Si disposa de diverses línies 
telefòniques en el mateix rebut, asseguri’s que totes siguin visibles en la fotocòpia.

És convenient que de cada rebut indiqui el número de compte anterior complet si no consta o no està 
complet en la fotocòpia.

2
 

 
Entregui les fotocòpies,
juntament amb aquesta ordre signada,
a qualsevol o�cina del Grup BS.


