El canvi de titular es farà efectiu en uns 3 dies hàbils o a finals de mes segons la teva petició. Et remetrem
un SMS per confirmar-te que queda realitzat.
Aquesta gestió té un cost de 3€ + IVA (3,63€) per despeses administratives.
PARLEM es compromet a conservar i tractar les dades que li facilita el Client d’acord amb la Llei de
Protecció de Dades. El Client pot exercir els seus drets d’accés, cancel·lació, rectificació i
oposició enviant un correu electrònic a atencioalclient@parlem.com o contactant amb Atenció al
Client. És aconsellable quel Client faci un ús responsable de les seves contrasenyes.

ENVIA LA SEGÜENT DOCUMENTACIÓ JUNT AMB EL
FORMULARI EMPLENAT I SIGNAT PER TOTS DOS
TITULARS I EL DOCUMENT SEPA A
CANVI@PARLEM.COM
ACTUAL TITULAR
-DOCUMENT EN VIGOR: DNI/NIE/PASSAPORT/CIF
NOU TITULAR
-DOCUMENT EN VIGOR: DNI/NIE/PASSAPORT/CIF
-DOCUMENT BANCARI on aparegui el nom del titular i la numeració del compte - encara que no es
canviï el compte bancari que ja està actualment registrada-:
Rebut bancari amb antiguitat inferior a 3 mesos (Si el rebut no està al teu nom, el titular ha
d'autoritzar-te enviant una còpia del seu DNI o document identificatiu).
Si no disposes de rebuts actualitzats, pots enviar:
- Certificat de Titularitat expedit i segellat per l'entitat bancària
- Justificant d'ingrés en compte

(Si es tracta de persones jurídiques, necessitarem a més fotocòpia de l'escriptura de constitució i del
nomenament del representant de la societat.)

CANVI DE TITULARITAT

DATA:
Línies per les quals sol·licita el canvi

DADES TITULAR ACTUAL
NOM / RAÓ SOCIAL

NIF/NIE/PASSAPORT/CIF

REPRESENTANT * (NOM I DOCUMENT IDENTITAT)

DADES NOU TITULAR
NOM / RAÓ SOCIAL

NIF/NIE/PASSAPORT/CIF

ADREÇA

LOCALITAT

E-MAIL

CODI POSTAL

PROVÍNCIA

TFNO DE CONTACTE

NACIONALITAT

REPRESENTANT * (NOM I DOCUMENT IDENTITAT)

*EN EL CAS DE PERSONES JURÍDIQUES, MENORS O INCAPACITADES.

MODALITAT DE PAGAMENT
TARIFA:
PREPAGAMENT CLÀSSIC
PREPAGAMENT
AUTOMÀTIC

TARIFA:

NUMERACIÓ, CADUCITAT I CCV TARGETA:

POSTPAGAMENT
(CONTRACTE)

TARIFA:

COMPTE BANCARI:

Signatura: (ACTUAL TITULAR)

Signatura: (NOU TITULAR)

Acceptació per la domiciliació del pagament de factures mitjançant compte bancari
Ordre de domiciliació directa via SEPA
SEPA Direct Debit Mandate

Referència de l'ordre de domiciliació :

F001PAC15042007200001

To be completed by the creditor

A OMPLIR PEL CREDITOR

Mandate reference

Identificador del creditor :

ES87000B65851446

Creditor Identifier

Nom del creditor /

Creditor s name

Parlem Telecom Companyia de Telecomunicacions S.L.

Adreça /

Address

C/ Àlaba 61, 5è 1-C

Codi postal 08005

Població - Província /

Postal Code - City - Town

Barcelona

Barcelona

País /Country
Espanya
Mitjançant la signatura d'aquest formulari d'ordre de domiciliació, autoritzeu (A) PARLEM TELECOM COMPANYIA DE
TELECOMUNICACIONS, S.L a enviar ordres a la vostre entitat financera per debitar càrrecs al vostre compte i (B) a vostra entitat financera
per debitar els imports corresponents al vostre compte d'acord amb les instruccions de PARLEM TELECOM COMPANYIA DE
TELECOMUNICACIONS, S.L.
Entre d’altres, teniu dret a ser reemborsat per la vostra entitat financera d'acord amb els termes i condicions del contracte subscrit amb la
vostra entitat financera.
By signing this mandate form, you authorise (A) the Creditor to send instructions to your bank to debit your account and (B) your bank to debit your account in accordance with the instructions from the Creditor. As part of your
rights, you are entitled to a refund from your bank under the terms and conditions of your agreement with your bank. A refund must be claimed within eigth weeks starting from the date on which your account was debited. Your
rights are explained in a statement that you can obtain from your bank.

Nom del client/s /
Adreça del deutor /

To be completed by the debtor

A OMPLIR PEL DEUTOR

Codi postal -

Debtor’s name

Address of the debtor

Població - Província / Postal Code - City - Town

País del deutor / Country of the debtor
Swift BIC

(puede contener 8 u 11 dígitos) / Swift BIC (up to 8 or 11 digits)

Número de compte - IBAN

Account number - IBAN
En España el IBAN consta de 24 dígitos comenzando siempre por ES / Spanish IBAN of 24 digits always starting ES

Tipus de pagament
Type of payment

X

Pagament recurrent
Recurrent payment

O

Pagament únic

or

One-off payment

Data - Localitat :
Date - location in which you are signing

Signatura del client
Signature of the debtor

TOTS ELS CAMPS HAN DE SER COMPLIMENTATS OBLIGATÒRIAMENT.
UN COP SIGNADA AQUESTA ORDRE DE DOMICILIACIÓ HA DE SER ENVIADA AL CREDITOR PER A LA
SEVA CUSTÒDIA
ALL GAPS ARE MANDATORY. ONCE THIS MANDATE HAS BEEN SIGNED MUST BE SENT TO CREDITOR FOR

