
 

 

 
 

ORDRE DE DOMICILIACIÓ DE DÈBIT DIRECTE SEPA CORE 
 
Mitjançant la firma d'aquesta ordre de domiciliació, el deutor autoritza al creditor a enviar instruccions a 
l'entitat del deutor per fer càrrecs al seu compte i a l'entitat per efectuar els càrrecs en el seu compte 
seguint les instruccions del creditor. Com a part dels seus drets, el deutor està legitimat al reemborsament 
per la seva entitat en els termes i condicions del contracte subscrit amb la mateixa. La sol·licitud de 
reemborsament haurà d'efectuar-se dins de les vuit setmanes que segueixen a la data del càrrec en 
compte. Pot obtenir informació addicional sobre els seus drets en la seva entitat financera. Tots els camps 
han de ser complimentats obligatòriament. Una vegada signada aquesta ordre de domiciliació 
(autoritzat/s), ha de ser enviada al creditor per la seva custòdia. 
 
A omplir per Cablematic                                                                                                                                
Número de client:    ____________________________________________ 
Referència de l'ordre:  ____________________________________________ 
 
Identificador del creditor:   ES25000B62231261 
Dades del creditor:    CABLEMATIC DOS MIL,S.L.U. 
     Santander, 61 - 08020 - Barcelona, ES 
     EU-CIF: ES B62231261  
 
Nom del deutor/s:   ____________________________________________ 
Adreça:    ____________________________________________ 
Codi postal i població:  ____________________________________________ 
Província i país:   ____________________________________________ 
CIF / DNI / NIE:   ____________________________________________ 
Swift-BIC del banc deutor (1): ____________________________________________ 
Número de compte IBAN (2): ____________________________________________ 
Tipus de pagament:   PAGAMENT RECURRENT 
 
(1) El format del codi BIC-SWIFT és de 8 o 11 caràcters. En ordre de dreta a esquerra, disposa de 4 
caràcters per designar el banc, 2 caràcters per al codi ISO del país del banc i 2 caràcters per al codi de la 
localitat dins del país. Addicionalment pot haver-hi 3 caràcters per designar la sucursal bancària. 
 
(2) El format de compte IBAN a Espanya és de 24 posicions. Les dues primeres posicions són caràcters 
que designen el codi ISO de país. La resta de posicions són dígits. 
 
A partir d'aquí, omplir a ma                                                                                                                                     
 
 
 
 
Firma de l'autoritzat:  ____________________________________________ 
Nom:     ____________________________________________ 
DNI:     ____________________________________________ 
Població i data de l'ordre:  ____________________________________________ 
 


