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SOL·LICITUD DE TRASLLAT DE COMPTE DE PAGAMENT
Estimats senyors,
El/els titular/titulars del compte IBAN
E

S

que
el
manté/mantenen
obert
al
seu
nom
en
el
proveïdor
de
serveis
de
pagament
.......................................(en endavant, “proveïdor transmissor”) sol·licita/sol·liciten a Caixa
d'Enginyers (d'ara endavant “proveïdor receptor”) el servei de trasllat d’aquest compte.
De la mateixa manera, el/els titular/titulars sotasignat/sotasignats consent/consenten que Caixa d'Enginyers
pugui accedir a les dades personals que sobre ell/ells tingui el proveïdor transmissor i que siguin necessàries
per al trasllat, així com a la informació indicada en les opcions relacionades tot seguit.
Mitjançant aquesta AUTORITZACIÓ, atorgo el meu consentiment específic perquè en el termini màxim de dos dies
hàbils procedeixin a sol·licitar al proveïdor transmissor (assenyalar amb una x les opcions desitjades):
☐

A) Informació de les ordres permanents de transferència vinculades al compte indicat i la seva
cancel·lació, no abans de la data indicada d'execució del trasllat.

☐

B) Informació disponible de les transferències entrants periòdiques i dels deutes domiciliats
executats amb càrrec al compte en els tretze últims mesos i cessament de la seva acceptació
a partir de la data indicada d'execució del trasllat.

☐

C) Transferència del saldo existent en el nou compte en la data indicada d'execució del trasllat
i tancament del compte a traspassar, així com dels mitjans de pagament, productes i serveis
que hi estiguin associats.

☐

D) Transmissió al/als titular/titulars de la informació sol·licitada en els apartats A i B.

Data d'execució del trasllat(1):

Les dades identificatives del nou compte a l’efecte del trasllat del saldo romanent són les següents:
IBAN

E

S

Així mateix, autoritzo Caixa d'Enginyers perquè, una vegada rebi la informació necessària per al trasllat
del proveïdor transmissor, procedeixi, d'acord amb les següents instruccions i en el termini màxim de cinc
dies hàbils, a:

☐

A) Habilitar les ordres permanents de transferència amb càrrec al meu compte a partir de la data
indicada d'execució del trasllat.

☐

B) Acceptar els deutes domiciliats amb càrrec al meu compte a partir de la data indicada
d'execució del trasllat.

☐

C) Comunicar les dades del meu nou compte als emissors que efectuïn transferències entrants
periòdiques i deutes domiciliats, així com transmetre’ls una còpia d’aquesta autorització.

00030161_06_120

Si Caixa d'Enginyers no disposa de la informació necessària per comunicar les dades del nou compte als
emissors als quals es refereix l'apartat C, l’ha de sol·licitar al client.

1 La data d'execució del trasllat no pot ser anterior a la resultant d'afegir tretze dies hàbils a la data de signatura
d’aquest document.
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Quan el client decideix proporcionar ell mateix la informació del seu compte als emissors, Caixa d'Enginyers
li ha de lliurar models de carta que recullin les dades del nou compte i la data d'execució del trasllat que
s'especifiqui en aquesta autorització.
A l’efecte d'aquesta operativa, declaro conèixer que el trasllat s'executa d'acord amb els aspectes següents:


El proveïdor transmissor disposa d'un termini màxim de cinc dies hàbils per enviar a Caixa d'Enginyers
la relació amb la informació disponible relativa a l'operativa de pagaments vinculada al compte
antic.



El proveïdor transmissor procedeix a cancel·lar les ordres permanents de transferència i a cessar
l'acceptació de les transferències entrants periòdiques i dels deutes domiciliats, d'acord amb la
sol·licitud del client amb efecte a partir de la data indicada com a data d'execució del trasllat.



La necessitat de realitzar una provisió de fons suficient per atendre l'import total dels pagaments
per xecs, targetes i altres obligacions exigibles pendents de càrrec al compte antic, així com les
domiciliacions que eventualment es produeixin, fins a la data d'execució del trasllat.



La transferència del saldo resultant i, si escau, les instruccions de cancel·lació de compte estan
condicionades al fet que no hi hagi cap impediment ni obligacions exigibles pendents de càrrec al
compte. El client està obligat a tornar al proveïdor transmissor tots els xecs no utilitzats,
llibretes (per a la seva anul·lació) i targetes bancàries. Si hi ha impediments, el proveïdor
transmissor s'ha de posar en contacte amb el client directament per tal de resoldre'ls.



Per a qualsevol controvèrsia sorgida en relació amb aquesta sol·licitud, el client pot acudir al
Servei d'Atenció al Client, [al Defensor del Client (per a les entitats que tenen aquesta figura)]
i, en última instància, al Servei de Reclamacions del Banc d'Espanya.

Atentament,
TITULARS (requerida l’autorització de tots els titulars del compte)
Nom i cognoms

NIF

Signatura

Data de signatura de l'autorització:

TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL. De conformitat amb allò que preveu la normativa europea de protecció
de dades, Caixa d'Enginyers l’informa que les seves dades personals es tracten segons s'indica en el model
“Tractament per Caixa d'Enginyers de les dades personals dels seus socis”, que està disponible de manera
permanent per als titulars en el lloc web de l’Entitat: www.caixaenginyers.com / Tauler d'anuncis /
Transparència / Privacitat. Aquesta signatura suposa la seva acceptació i el seu consentiment al tractament
de dades que es reprodueix en l’esmentat model.

