
IV. ERANSKINA 






(1) NAN/IFK ............................................................................................................................. 

(2) Izena eta bi abizenak / Sozietatearen izena 

............................................................................................................................................  

............................................................................................................................................  

Helbidea .............................................................................................................................  

Posta kodea ................. Herria ...........................................................................................  

Lurraldea ............................................ Herrialdea ..............................................................






(1) Bankua  

(2) Agentzia  

(3) K D  K/Korronea 

(4) Jabea ..................................................................................................................................  

OHARRA: Kontu korrontearen jabeak doakion hirugarrena bera behar du izan. 

Bankoaren adostasuna 



Doakion hirugarrenaren 
adostasuna 



Sail eso Erakundearen 
onespena 



Sinadura eta zigilua 



Sinadura eta zigilua 



Sinadura eta zigilua 



Data / ……………….. / ……………….. / ……………….. 

Datu pertsonalak babesteko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoa betez, Ekonomia eta Ogasun Sailak 
jakinarazten dizu, dokumentu honen bitartez jarri dituzun zure datu pertsonalak fitxategi automatizatu baten 
sartuko ditugula, ondoren, erabili ahal izateko. 

Aipatutako Lege horretan jasotzen den moduan, datuok ikusi, zuzendu edo ezabatu nahi dituzula edo ez 
dituzula jarri nahi adierazteko, honako helbide honetara jo dezakezu: Ekonomia eta Ogasun Saileko Zerbitzu 
Zuzendaritza, Donostia kalea, 1 – 01010 Vitoria-Gasteiz. 
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INPRIMAKIAK BETETZEKO JARRAIBIDEAK 

A) Pertsona fisiko edo juridikoa identifikatzeko datuak, ondoren adierazten denaren arabera. 

1.– Pertsona fisikoak: nortasun agiri nazionalaren zenbakia, identifikazio fiskaleko zenbakia edo, 
atzerritarren kasuan, pasaporte zenbakia. 

Pertsona juridikoak: identifikazio fiskaleko kodea.

2.– Pertsona fisikoak: izena eta bi abizen. 

Pertsona juridikoak: izena edo izen soziala. 

B) Banku-datuak. 

1.– Bankuaren kode eta izena. 

2.– Agentziaren kode eta izena. 

3.– Titularrak bankuan duen kontuaren kontrol digitua eta zenbakia adieraziko da. 

4.– Izena eta bi abizenak, pertsona fisikoen kasuan, eta izena edo izen soziala, pertsona 
juridikoen kasuan. 

Kontu korrontearen jabeak doakion hirugarrena bera behar du izan. 

C) Bankuaren sinadura eta zigilua, bankuaren datuak ziurtatzeko. 

Banku-erakundearen sinadura eta zigiluaren ordez, hirugarren interesduna banku-kontuaren 
titularra dela dioen bankuaren agiria erabili ahal izango da. 

D) Doakion hirugarrenaren sinadura eta zigilua, agirian azaltzen diren datuak zuzenak direla 
ziurtatzeko. 

E) Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak betetzeko. 

DOKUMENTAZIO EUSKARRIA 

Nortasun agiri nazionalaren, edo atzerritarren kasuan pasaportearen, edo identifikazio fiskaleko 
txartelaren fotokopia erantsiko da. 
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