
Model-3 Fitxa de tercer

Exercici: 

 SOL·LICITUD D'OBERTURA O DE MODIFICACIÓ DE FITXA DE TERCER

Empleneu l'imprès preferiblement amb ordinador i en majúscules

D A D E S   P E R S O N A L S

Domicili:

Municipi: Província:

Codi Postal: País: Telèfon:

Correu electrònic: Fax:

OPTA PER L'APLICACIÓ DEL RÈGIM ESPECIAL DE CRITERI DE CAIXA  EN L'IVA SÍ

D A D E S   B A N C À R I E S 

Entitat financera:

Domicili:

Municipi:

Província: IBAN:

Declare que són certes les dades a dalt assenyalades, que identifiquen el compte i l'entitat financera per mitjà dels quals
vull rebre els pagaments que, com a creditor de la Universitat de València, em puguen correspondre, i que en tinc el poder suficient:

Signat:  

Càrrec:

Data: 
             

Signatura:

D'acord amb les dades subministrades, signa el responsable de  la 
unitat de gestió de la UV que en sol·licita l'alta o modificació.

     Codi de tercer:

   Alta Data

Nom i cognoms:

Unitat de gestió:   Modificació Data

Noms i cognoms o raó social NIF

     ESPAIS RESERVATS PER A LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

BIC/SWIFT:

 NIF:

   Espai reservat al Servei de Comptabilitat i Pressupost

Servei de Política Lingüística

Envieu l'original signat pel tercer a la Unitat de Gestió de la Universitat de València de contacte

Les dades personals que s'han de subministrar en aquest imprés quedaran incorporades al Fitxer automatitzat de tercers "Sistema d'Informació Comptable de la 
Universitat de València-SICUV", sota la responsabilitat de la Secretaria General de la UVEG (Av. Blasco Ibáñez, 13). La Universitat de València processarà la 
informació així obtinguda per al desenvolupament de la seua gestió pressupostària i comptable i la gestió de pagaments i ingressos a tercers. Les dades de 
caràcter personal seran tractades d'acord amb el que estableix la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia de drets 
digitals; així, s'adoptaran les mesures de seguretat necessàries per garantir la confidencialitat i la integritat de la informació. Els drets d'accés, rectificació, 
cancel.lació i oposició es podran exercir davant el Servei de Comptabilitat i Pressupost de la Universitat de València Estudi General 
(Av. Blasco Ibáñez, 13   46010-València).
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