
SOL·LICITUD DE FINANÇAMENT 2020/2021

Departament d’Educació - educat@serviflytech.es - 93 265 54 62

1. ESCOLLIR LA MODALITAT DE FINANÇAMENT (marcar amb una creu)

CREDINSTANT 6 MESoS: crèdit gratuït amb un cost d’obertura del 5% del valor a finançar.

CREDINSTANT 10+1 MESoS: tarifa tancada a 11 mesos. Ex: 300€/10 mesos = 30€ x 11 rebuts --> 30€/
mes en 11 rebuts.

2. DOCUMENTACIÓ QUE S’HA DE LLIURAR (fotocòpies totalment llegibles)

A) CLIENTS CAIXABANK que tinguin domiciliada la NÒMINA/PENSIÓ/INGRESSOS

• Fotocòpia DNI o NIE

• Fotocòpia dades bancàries
(fotocòpia targeta crèdit o dèbit/ Fotocòpia 1 pàgina on aparegui l’IBAN i els 20 
dígits del CCC/ Fotocòpia llibreta emesa i domiciliada de Caixabank.

B) NO CLIENTS CAIXABANK

• Fotocòpia DNI o NIE
• Fotocòpia ingressos:

• AssAlAriAts: fotocòpia última nòmina
• Autònoms/Gerents: IRPF o últim IVA
• JubilAts (<=74Anys): full pensió

• Dades bancàries: fotocòpia/justificant del número de compte (+IBAN)

3. DADES DE CONTACTE

4. DADES DE L’INSTITUT

Nom i Cognoms             

Adreça              

CP    Població     Província    

Telèfon      Email        

Nom institut         Telèfon   

Persona de contacte al centre          

Una vegada rebuda la documentació, transmetrem les dades a CAIXABANK per a què ens indiqui la concessió 
del finançament. CAIXABANK ens indicarà que tota la documentació és correcta o si falta informació addicional. 
Un cop rebuda la notificació de conformitat per part de CAIXABANK, rebrà un correu electrònic amb les dife-
rents opcions per a finalitzar l’operació.

D’acord amb el disposat al Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril (GDPR) i la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD), els informem que la finalitat per 
la qual sol·licitem les seves dades es per poder gestionar la seva sol·licitud de finançament. La base legal per al tractament de les seves dades és el seu consentiment 
per poder rebre el producte que ha demanat. No cedirem dades a tercers, sempre que no sigui per obligat compliment. Té dret a accedir, rectificar i suprimir les 
dades, així com altres drets, com s’explica a la següent direcció: http://www.flytech.es/politica-de-privacidad/


