FORMULARI POLIVALENT · COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL
LES VERNEDES
Número d'abonat/ada

Data d'alta

Ha estat atès/a per

Nom i cognoms
Sol·licita:(*) 1
2

Canvi de modalitat de quota

3

Baixa temporal

Canvi de dades bancàries

4

Baixa definitiva

5

Reposició de la targeta d'accés

(*) Marqueu la casella que correspongui

1. Canvi de modalitat de quota
El canvi de modalitat s’aplicarà a partir de la data indicada. Serà efectiu a partir del cobrament del rebut del proper mes (per a sol·licituds
anteriors al dia 20 del mes en curs).
Modalitat de quota actual:

Modalitat de quota nova:

A partir de la data:

Diferència de quota:
euros

2. Canvi de dades bancàries
Nom de la persona
titular del nou compte
Nom de l'entitat

Codi BIC

IBAN

Entitat

Oficina

DC

Núm. del compte

El canvi serà efectiu a partir del cobrament del rebut del proper mes (per a sol·licituds anteriors al dia 20 del mes en curs)

3. Baixa temporal
Cal entregar un document acreditatiu original de l’empresa o el metge al sol·licitar la baixa temporal. La suspensió es farà per un termini
mínim de quatre mesos i màxim d’un any, durant el qual caldrà abonar una quota mensual de manteniment.
Data d'inici:

Data de fi:

Quota de manteniment:

euros

Motiu:

La baixa temporal s’haurà de tramitar abans del dia 20 del mes en curs per tal que sigui efectiva el mes següent.

3. Baixa definitiva
Data d'inici:

Motiu:

ADVERTIMENT: La baixa definitiva s’haurà de tramitar abans del dia 20 del mes en curs per tal que sigui efectiva el mes següent.

Montornès del Vallès,

de/d'

de

Les dades consignades en aquest document són necessàries per a la resolució i notificació de la seva
sol·licitud, i resten incorporades a un fitxer automatitzat de l’Ajuntament. Les dades de caràcter
personal no poden ser cedides ni comunicades a tercers, llevat dels supòsits legalment previstos. La
persona interessada pot exercir els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació de les dades
d’acord amb allò establert a la Llei 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, dirigint-se a
l’OAC per presentar l’escrit corresponent.

(Signatura)
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