CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

Dades del creditor

Ordre de domiciliació de càrrec directe SEPA bàsic
Curs 2021 - 2022
Referència de l'ordre de domiciliació:

723620384

Identificador del creditor:

P5801929J

Nom del creditor:
Adreça:

EMAV

Codi Postal - Població - Província:

Gran Via de les Corts Catalanes, 173
08014 - - Barcelona

Dades del deutor/a

Mitjançant la signatura d'aquesta ordre de domiciliació, autoritzeu a Institut Mitjans Audiovisuals (EMAV) a enviar ordres a la vostra entitat
financera per carregar al vostre compte i a la vostra entitat financera per debitar els imports corresponents al vostre compte d'acord amb les
instruccions del creditor. Com a part dels seus drets, el deutor està legitimat a reemborsament per la seva entitat en els termes i condicions del
contracte subscrit amb la mateixa. La sol·licitud de reemborsament s'ha d'efectuar dins de les vuit setmanes que segueixen a la data de càrrec
en compte. Podeu obtenir informació addicional sobre els seus drets a la vostra entitat financera.

Nom i cognoms titular del compte

DNI del titular del compte

Adreça del titular

Codi postal | Població | Província

Número del compte - IBAN ( a Espanya l'IBAN consta de 24 posicions començant sempre per ES

E

S

Nom de l'alumne/a

Cicle:

Dades comprovades i autorització atorgades per:

Nom (llegible) i signatura del titular del compte

Signat a:

Data:

Pagament
Cobrament 50% finals de juliol i 50% inici de setembre
Marqueu amb una creu les possibles bonificacions o exempcions
(Només son aplicables al Preu Públic i s'han d'acreditar amb la corresponent documentació abans de la data de pagament)
Bonificacions del 50% del preu públic
Família nombrosa categoria general
Família monoparental
Persona amb beca concedida pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport del curs 2020-2021

Exempcions del 100% del preu públic
Família nombrosa categoria especial
Persona amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33%
Persona subjecte a mesures privatives de llibertat
Les víctimes d’actes terroristes, els seus conjugues i els seus fills o filles
Persones membres d’unitats familiars que percebin la renta mínima d’inserció
Persona víctima de la violència de gènere
Escola de Mitjans Audiovisuals - Gran Via de les Corts Catalanes 173 08014 Barcelona (Barcelona) Tfno. 933100300 Fax. 933190016
emav@emav.com

