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Sol·licitud Cancel·lació de(dels) últim(s) compte(s)

DADES DEL(DELS) SOL·LICITANT(S):

Caixa de Crèdit dels Enginyers - Caja de Crédito de los Ingenieros, S. Coop. de Crédito. Registre Mercantil de Barcelona, Tom 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)
___________________________________________________________________________________________________
D /Dª_________________________________________________________________ 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.___________________________________________________
Per què demanes la baixa com a soci/a?:
☐

No compleixo les condicions d'exempció per la comissió de manteniment del compte.

☐

Canvi del meu país de residència.

☐

Vaig sol·licitar un préstec que ha estat denegat.

☐

He demanat un préstec en una altra entitat i vull canviar la meva entitat de referència.

☐

Vaig obrir el compte per un conveni / programa específic.

☐

Estic descontent amb l'entitat (explica'ns el motiu):

☐

Altres (explica'ns el motiu):

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 procedir a la cancel·lació del servei de Banca ONLINE i de les targetes que puguin
haver-hi vinculades a l'esmentat compte. En aquest sentit, em comprometo a la destrucció de les targetes amb
caràcter immediat i assumeixo la meva única responsabilitat en cas de no fer-ho, de tal manera que les
operacions que es puguin produir des de la data d’aquesta sol·licitud poden ser reclamades per aquesta
Entitat.
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.
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El compte que s’ha de cancel·lar té saldo zero. En cas que hi hagués saldo negatiu en el compte o bé quantitats
pendents de pagar, així com serveis/productes associats a aquest compte, tant d'actiu com de passiu o
d'inversió, sóc coneixedor que no el puc cancel·lar per aquesta via i que he d’adreçar-me a qualsevol oficina
de l'Entitat. Amb l'única excepció que hi hagi compte a termini fix sense imposicions; en aquest cas, serveixi
aquesta sol·licitud com a autorització per a la seva cancel·lació immediata.

Una vegada efectuats els tràmits corresponents, en cas d'haver-hi saldo al meu favor en el meu compte,
autoritzo de forma irrevocable a CAIXA D'ENGINYERS perquè efectuï transferència al número de compte del qual
soc titular: ES__ ____ ____ ____ ____ ____.
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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’m comuniqui la cancel·lació.
TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL. Caixa d’Enginyers demana el seu consentiment per a mantenir les
següents dades personals:
1.

Dades d’identificació: Nom, cognoms i DNI.

2.

Motivació de la baixa en els serveis de l’entitat.

L’objectiu és poder realitzar un tractament que consisteix en la creació d’un registre on es recullen els
motius de baixa dels seus socis. En cas d’accedir al tractament de les seves dades necessitem que marqui la
casella mostrada a continuació al costat de la descripció de la única finalitat d’aquest tractament:
☐ Seguiment estadístic dels motius de baixa dels socis de Caixa d'Enginyers per analitzar les causes i
identificar millores per oferir un servei de qualitat.
En cas de marcar la casella, la signatura d’aquest document suposa l'acceptació i consentiment al tractament
de les seves dades personals amb aquesta única finalitat. En cas contrari la seves dades seran bloquejades
i eliminades un cop transcorreguts els períodes legals de retenció que siguin d’aplicació.
Les dades personals objecte d’aquest tractament es mantenen de forma detallada un període màxim de cinc anys.
De conformitat amb allò previst en la normativa europea de protecció de dades l’informem que la Responsable
d’aquest tractament serà Caixa d’Enginyers i que pot obtenir més informació sobre com seran tractades les
seves dades personals en el model “Tractament per Caixa d’Enginyers de les dades personals dels seus socis”,
que està disponible de forma permanent en el lloc web de la Caixa: www.caixaenginyers.com / Tauler d’anuncis
/ Transparència / Privacitat. Vostè té dret a exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió,
oposició, limitació i portabilitat en relació amb les seves dades personals, així com enretirar el consentiment
prestat, sense efectes retroactius, en qualsevol moment. Vostè podrà exercir aquests drets sol·licitant-ho
presencialment en una oficina de l’entitat, telefònicament en el servei de Banca TELEFÓNICA o mitjançant
sol·licitud escrita dirigida a Caixa d'Enginyers (via l’oficina o persona de contacte habitual) o a l’adreça
dpo@caixa-enginyers.com, acompanyant una còpia del seu DNI o document equivalent acreditatiu d'identitat.
L'exercici d'aquests drets és gratuït i si considera que no han estat adequadament atesos, té dret a presentar
una reclamació davant d'una Autoritat de Control, com l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.
__________________,_____ de/d’________________ de _______

Signat:

Signat:

ENVIAR AL CORREU ELECTRÒNIC: NOTIFICACIONS@CAIXA-ENGINYERS.COM
ÉS IMPRESCINDIBLE APORTAR FOTOCÒPIA DEL DNI/PASSAPORT QUE ACREDITI LA IDENTITAT DEL(DELS) SIGNANT(S)
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