
Calle Médico Segarra, 4
12560 BENICÀSSIM(Castellón)

Tel. 964 300 962-Fax 964 303 432
 C.I.F. P-1202800-G

AJUNTAMENT DE BENICÀSSIM
                  Tresoreria

MANTENIMENT DE TERCERS  (PROVEÏDORS)
ALTA D'ENTITAT DE CRÈDIT

DADES DEL PROVEÏDOR

Nom i cognoms o raó social: 

NIF/CIF   Tel. 

Domicili: 

Població:  Codi Postal:

Adreça electrònica: 

BANC:

SUCURSAL:

IBAN:  (vin-i-quatre dígits)

     BANC     SUCURSAL

E S

Declare que són vertaderes les dades reflectides més amunt i que identifiquen el
compte i l'entitat  financera a través de les quals desitge rebre els pagaments que, en
qualitat de proveïdor de l'Ajuntament de Benicàssim, puguen correspondre'm.

                                    …............................, ....... de/d'.......................... de 20........
  (Lloc)  (dia)                    (mes)     

Segell de l'entitat financera (*)  Signatura de la persona interessada 
                                                                                         (Si és persona jurídica, a més a més, segell de l'empresa)

NOTA.  Qualsevol modificació o variació posterior que afecte a les dades a dalt consignades (canvi de titularitat,
poder, compte corrent, entitat financera, etc.), haurà de comunicar-se necessàriament al departament de Tresoreria de
l'Ajuntament de Benicàssim.

(*) El segell de l'entitat bancària no serà necessari quan es tracte de sol·licituds de devolució d'ingressos efectuades
per una persona física. Sí que caldrà per a procediments de pagament de factures, així com devolucions d'ingressos
fetes per persones jurídiques.
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