Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments
de la Tresoreria de la Generalitat de Catalunya a creditors particulars1
Dades del creditor/a
NIF

Denominació social / Cognoms i nom

Adreça
Codi postal

Localitat

Telèfon

Adreça electrònica

Alta de dades bancàries2

Nom de l’entitat bancària o d’estalvi
Codi IBAN

Codi SWIFT/BIC
Adreça de l’agència
Codi postal

Localitat

País

Diligència de conformitat de l'entitat de crèdit (signatura i segell)

Data

Baixa de dades bancàries
Sol·licito que doneu de baixa les dades bancàries següents:
Codi IBAN

CCC

Sol·licito que doneu de baixa les dades bancàries, anteriors a aquesta sol·licitud, que constin en el registre d'informació de creditors
o creditores del CatSalut.
Signatura del creditor/a3

Data

250 G680STB

1 De conformitat amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les

dades que consigneu en aquest document constaran en el Registre d'informació de creditors o creditores del Servei Català de la Salut
(CatSalut). La finalitat d'aquest fitxer és la de dur a terme la gestió dels pagaments als creditors o creditores del CatSalut (persones
físiques o empreses amb domicili o raó social). L'òrgan responsable és l'Àrea de Recursos Econòmics del CatSalut. En virtut de la
Resolució SLT/1204/2016, de 2 de maig, podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició d'aquestes dades davant
la Gerència d'Atenció Ciutadana del CatSalut (trav. de les Corts, 131-159; Edifici Olímpia; 08028 Barcelona).

2 És imprescindible el codi IBAN i el codi SWIFT/BIC. Les dades s'han d'emplenar començant per l'esquerra. Si el titular del compte és

una persona física, n'hi ha prou que aporti una fotocòpia de la llibreta d'estalvi, xec o extracte tramès pel banc o qualsevol altre
document on constin el nom del titular i el codi IBAN.

3 El creditor/a ha de signar sempre aquesta sol·licitud, tant si demana una alta, una baixa, com una alta i una baixa.

