www.nosaenerxia.com
nosaenerxia@nosaenerxia.com
Teléfono: 681 608 386

FORMULARIO DE SOLICITUDE DE:
ALTA DE PERSOA SOCIA e/ou CONTRATACIÓN DE ENERXÍA
DATOS IDENTIFICATIVOS:
Nome:

Apelidos:

NIF (persoa física) / CIF (persoa xurídica):
Teléfono:

Correo electrónico:

Enderezo:
Concello:

CP:

Provincia:

*No caso de persoas xurídicas (empresa, cooperativa, ONG, etc) indicar datos da persoa representante:
Nome:
Apelidos:
NIF representante:

DATOS DE PAGO:
Número de conta bancaria, código IBAN:
Código D. control Entidade Oficina Díx. control
País (2 díxitos) (4 díxitos) (4 díxitos) (2 díxitos)

Número de conta
(10 díxitos)

ES

*Se a persoa titular da conta NON coincide coa titular do contrato completar este apartado cos seguintes datos:

Nome e apelidos da persoa titular da conta:
NIF (persoa física) / CIF (persoa xurídica) da persoa titular da conta:

SOLICITUDE DE ALTA DE PERSOA SOCIA
Autorizo a NOSA ENERXÍA a realizar un CARGO ÚNICO na conta corrente facilitada de 100 euros en
concepto de alta como persoa socia da cooperativa. Esa cantidade figurará como achega ao capital social e
serán retornados no caso de que se deixe a cooperativa.
A cooperativa unha vez realizado o cargo facilitará a persoa socia o seu número de socia.
Sinatura:

Data e lugar:

SOLICITUDE DE CONTRATACIÓN DE ENERXÍA
Autorizo a NOSA ENERXÍA a domiciliación na conta corrente facilitada das facturas correspondentes ao
subministro enerxético realizado como persoa socia da cooperativa.
A cooperativa comezará a contratación e subministro unha vez confirmada a alta como persoa socia.
COMENTARIOS: Se existen cambios sobre os datos que constan na súa factura (Ex.: cambio de titular, cambio
de potencia, cambio de tarifa, *CUPS en caso de altas e reenganches, etc.). indíqueos aquí:

Documentación que debe acompañar nas dúas solicitudes:
• Copia do D.N.I. da persoa física ou copia do C.I.F. da persoa xurídica e copia do D.N.I. da persoa
representante.
Documentación que debe acompañar coa solicitude de contratación de enerxía:
• Copia da última factura polas dúas caras.
• Copia do CIE ou boletín eléctrico (no caso de solicitar unha alta na que antes non se tiña luz)
Para os efectos do disposto na LOPD 15/1999, NOSA ENERXÍA SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA. infórmalle que os seus datos persoais serán incluídos nun ficheiro creado baixo nosa
responsabilidade, coa finalidade de prestar o noso servizo e levar a cabo o mantemento e control da relación que nos vincula. Estes datos trataranse confidencialmente e de acordo co
establecido na citada O 15/1999; En calquera momento vostede poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, dirixíndose por escrito por escrito a NOSA
ENERXÍA SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA con indicación do dereito que desexa exercer, mediante correo postal á dirección: Rúa Pedral, nº 36, 36619 Vilagarcía de Arousa, Pontevedra,
ou mediante correo electrónico á seguinte dirección: protecciondedatos@nosaenerxia.com

