KONTRATUEN ALTAK, BAJAK ETA TITULARTASUN-ALDAKETAK ESKATZEA
____________________________________________________________
NAN/IFK

eta

______________________________

jaunak/andreak,

telefono‐zenbakia

______________________

dituenak,

bere

izenean

edo

______________________________________________________ ordezkatzen, _____________________ NAN/IFZ eta
_______________________ telefono‐zenbakia dituena,

Iruñerriko Zerbitzuak, S.A. sozietateari ESKATZEN DIO:
MARKATU DAGOKION LAUKITXOA:

KONTRATUEN ZENBAKIAK EDO HAIEN HELBIDEAK:

□Kontratuaren alta
□Kontratuaren titulartasunaren aldaketa
□Kontratuaren baja
□Fakturak helbideratzea

_______________________________________
_______________________________________

□Faktura elektronikoak jasotzea helbide elektroniko honetan:
_________________________________________________________________________________________________

OSO GARRANTZITSUA
Kontratatzeko edo kontratuen izena aldatzeko, higiezinak erabiltzeko eskubidea justifikatzen duten dokumentuak
aurkeztu beharko dira (salerosketako eskritura, alokairua, baimena…).
KONTUAREN ZENBAKIA ‐ IBAN

Ordainketa‐mota: Ordainketa errepikaria

X

Ordainketa bakarra

Kontua ez bada kontratuaren titularrarena, kontuaren titularrak baimen hau bete behar du.
__________________________________ jaunak/andreak, _____________________ NANa eta _________________ telefono‐
zenbakia dituenak, goian adierazitako kontuaren titularra naizenez, baimena ematen diot SCPSAri bertan helbideratzeko eskaera
honetan adierazitako kontratuen fakturak.

. Eskaera ordezkari batek egiten badu, eskaera izenpetu eta/edo zigilatu beharko du, izapidetu ahal izateko.
Kontratuaren titularraren sinadura

Kontuaren titularraren sinadura

Ordezkariaren sinadura

Data:__/__/__
Helbideratze‐aginduaren erreferentzia (SCPSAk bete beharrekoa):
Helbideratze‐agindu hau sinatuta, titular zordunak edo haren ordezkariak (A) baimena ematen dio Iruñerriko Zerbitzuak, S.A. sozietate
hartzekodunari (SCPSA) jarraibideak bidaltzeko zordunaren erakundera, kontua zorduntzeko, eta (B) erakundera, zordunketak egiteko,
hartzekodunaren jarraibideei jarraituta. Bere eskubideen zati gisa, zorduna legitimatuta dago bere erakundeak dirua itzultzera, harekin
izenpetuta duen kontratuaren baldintzetan. Itzultzeko eskaera egin beharko da kontuan zordundu den egunaren ondotik hurrengo zortzi
asteen barnean. Eskubideen gaineko argibide gehiago eska daiteke finantza‐erakundean.
Jakinarazi behar dizugu formulario honetan bildutako datuak beharrezkoak direla zerbitzua eman ahal izateko eta, zure baimena izanda, SCPSAren
erantzukizunpeko fitxategi batean sartuko direla. Helburua izango da uraren saneamendu‐ eta hornidura‐zerbitzua eta hondakinen zerbitzua ematetik
eratorritako kontratu‐harreman osoa kudeatzea. Datu horiek ez zaizkio beste inori lagako, legezko xedapenek hala egitea agintzen badute izan ezik. Halaber,
jakinarazi behar dizugu fitxategiaren arduraduna SCPSA izango dela eta harengana jo ahal izango duzula datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko
eskubideak eta dauzkazun gainerakoak gauzatzeko helburuarekin, protecciondatos@mcp.es helbide elektronikoaren bidez.
Pribatutasunari buruzko informazio gehigarria hemen kontsultatu dezakezu: https://www.mcp.es/sites/default/files/ficheros_lopd/clientes/Usuarios.pdf

