
 

 

Ipar Euskal Herriko Harrerak zure sustengua behar du! 

Hilabetero emaitza iraunkor bat eginez, euskal preso eta erbesteratu ohiak gizarteratzeko                             

gure proiektuaren partaide izanen zara.                                                                                                                               

Gisa berean, ekarpen bat egiten ahal duzu gure misioa bete eta lorpen zehatzak ukaiteko.                                                                                                                                                             

Zure laguntza funtsezkoa da elkartearentzat eta baita guk laguntzen ditugun pertsonentzat ere. 
 

Kentze automatikorako sistema aski malgua da, eten nahi izanez gero aski baita posta arruntez, e-mailez edo telefonoz egitea. 

Zerga ordaintzailea bazara, zure emaitzaren %66a zure irabazien zergatik ken daiteke.                                 

Zerga ordainagiri bat bidaliko dizugu murrizketa horretaz balia zaitezen. 

. 
 

SEPA DIRU KENTZE MANDATUA 
 

 

Agiri hau osoki beteta, data ezarrita eta izenpetuta birbidali behar da. Honekin batera RIB-a ere bidali behar 

da, BIC-IBAN atalak beteta. Helbide honetara : 

 
 

     Diru kentze data (*):    hileko 5.ean           hileko 15.ean 

 
           

        Hilabeteroko zenbatekoa :                                        euros                       
             (10, 20, 30, 50 €…) 
 

Formulario hau betez, HARRERA elkarteari baimena ematen diozu zure banketxeari emaitza kontutik kentzeko agindua eman diezaiogun              
eta banketxeak hori bera egin dezan HARRERA elkarteak emandako aginduak segituz. 
Banketxearekin izenpeturik duzun konbentzioan jasotzen diren baldintzen arabera, eskubidea duzu dirua itzulia izateko. Dirua itzulia izateko 
eskaera bat aurkeztu behar da: 

  - Zure kontutik baimendutako diru kentzea egin den dataren ondoko 8 asteetan. 
  - Baimendu gabeko diru kentze bat balitz, berehala eta gehienez 13 hilabetera. 

 

 Mandatu balarreko erreferentzia (HARRERArentzat erreserbatua) : 

                                

Ordainketa: errepikatzen dena, hilerokoa 
     

  
Diru kentze kontuaren titularra                                                     

 

Abizena eta izena: (*)     ………………………………………………………….…                                                                                   

Helbidea  :(*) ……………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………. 
 

Posta kodea  : (*) …………………………………………….. 

Udalerria  : (*) …………………………………………………………… (Frantzia)                    

E-maila :  …………………………………………………………………………………                                                                                                                          

Téléfonoa : ……………………………………………………………………………... 

                          SEPA hartzekodunaren datuak  
 
     .                 Izena :     H A R R E R A  

                       ICS :                           FR63ZZZ853640 

   Helbidea :  Lisses karrika 4   

                     Posta kodea :    64100 

                       Udalerria :    BAIONA 
                          

    Herrialdea :   FR

 
 
   
 BIC   
 
 IBAN 

  
        

 Otoi, bete itzazu mandatuaren atal guziak (*), RIB edo RICE bat erantsita. Ondotik guzia HARRERAra bidali. 
 

Eguna (*) :     2       0  
 

 

Lekua (*)  ………………………………………………… 

Sinadura (*) :

                                                                                                                                                                                                                                                                            
 HARRERAk ezin du mandatu honetan ageri den informazioa zurekin duen harremanean erabili.  
 Oharra: mandatu honi loturiko eskubideak zure banketxean eskura dezakezun dokumentuan idatziak dira. 

           

                               

HARRERA 
Lisses karrika 4, 
64100 BAIONA 

 

 


