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Sol·licitud Cancel·lació de compte

DADES DEL (DELS) SOL·LICITANT(S):

Caixa de Crèdit dels Enginyers – Caja de Crédito de los Ingenieros, S. Coop. de Crèdit. Registre Mercantil de Barcelona, Volum 21606, Foli 1, Full B-25121, Inscripció 1a, CIF F-08216863

Sr./Sra.

NIF

E-MAIL I TELÈFON (han de coincidir amb els informats a Caixa d'Enginyers)

Sr./Sra.

NIF

E-MAIL I TELÈFON (han de coincidir amb els informats a Caixa d'Enginyers)
……
SOL·LICITUD DE CANCEL·LACIÓ DE COMPTE CORRENT:
COMPTE NÚM.
……
I a aquest efecte DECLARO:
La meva intenció irrevocable de procedir a la cancel·lació del meu compte corrent assenyalat anteriorment.
La meva sol·licitud de baixa de tots els xecs i talonaris que m'ha lliurat l'Entitat. Confirmo que aquests
xecs no s’han emplenat ni signat ni, per tant, posat en circulació en el trànsit jurídic mercantil, i em
comprometo sota la meva responsabilitat a la seva destrucció.
Si el compte que s’ha de cancel·lar no tingués saldo zero o bé hi hagués quantitats pendents de liquidar en
aquest compte, autoritzo CAIXA D'ENGINYERS perquè faci el traspàs necessari des de/cap al compte de Caixa
d'Enginyers del qual soc titular ES
.
Així mateix, en cas que hi hagi serveis/productes en vigor associats al compte que sol·licito cancel·lar,
tant d'actiu com de passiu o d'inversió, prego que s'informi el compte de Caixa d'Enginyers del qual soc
titular ES
com a nou compte associat als esmentats serveis/productes.
Una vegada efectuats els tràmits corresponents, si CAIXA D'ENGINYERS m'informa que no és possible realitzarne la cancel·lació per aquesta via, soc coneixedor que he d’adreçar-me presencialment a qualsevol oficina de
l'Entitat.
A efectes de comunicacions, designo l’adreça i l’e-mail de l'encapçalament com a via de contacte.
Aquesta sol·licitud tindrà plens efectes en el moment en què rebi un e-mail de confirmació en el correu
electrònic indicat a l'encapçalament en el qual se’n comuniqui la cancel·lació.

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 tal com 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 la Caixa: www.caixaenginyers.com / Tauler
d'anuncis / Transparència / Privacitat. Aquesta signatura suposa la seva acceptació i consentiment al
tractament de dades que es reprodueix en el susdit model.

,

de/d’

00010331_06_1120

Signat:

de 2020

Signat:

…..;

ENVIAR AL CORREU ELECTRÒNIC:
ÉS IMPRESCINDIBLE APORTAR FOTOCÒPIA DEL DNI/PASSAPORT QUE ACREDITI LA IDENTITAT DEL (DELS) SIGNANT(S)
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