
Per sol.licitar el carnet universitari és necessària una fotografia, que heu d’empegar a la part de
dalt. A més, heu d’emplenar les dades que s’indiquen més avall.

Cal empegar la fotografia centrada al
requadre blau, de manera que no surti
del marc negre. La fotografia, no pot
ser una fotocòpia, ha de ser de quali-
tat, sense taques ni defectes, i el fons
ha de ser blanc, llis i uniforme.

CARNET UNIVERSITARI

(Aquest és el text que apareixerà a la targeta. Separeu amb un espai el nom i els cognoms)

Tipus de document

(Marqueu el que correspongui)

Núm. de document

Document d’identificació
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En compliment del que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desem-
bre, sobre protecció de dades de caràcter personal, us informem que les
vostres dades personals seran incorporades al fitxer d’alumnes/títols o per-
sonal i seran cedides, per a l’elaboració de la targeta universitària, al Banco
Santander, Fábrica Nacional de Moneda y Timbre o qualsevol altre proveï-
dor que en cada moment es determini, segons l’article 11.2.c) d’aquesta
Llei. Podeu exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les
dades adreçant una sol·licitud per escrit, acompanyada d’una fotocòpia del
NIF, al responsable del fitxer: Secretaria General de la Universitat de Lleida,
plaça de Víctor Siurana, 1, 25003 Lleida.

0 0 4 9

Si teniu interès que el vostre carnet incorpori, sense cap despesa addicional, els serveis de Targeta 4B Maestro (us permetrà disposar
d’efectiu en caixers, consultar saldos i moviments, carregar el moneder, pagar en comerços, etc.), cal fer la domiciliació en un compte
del San tan der, per a la qual cosa heu d’emplenar el formulari que apareix a continuació. Si no sou client d’aquesta entitat, podeu obtindre
més informació trucant a la Superlínea San tan der –902 29 00 29–, o arribant-vos a l’oficina més pròxima.

SOL·LICITUD DE SERVEIS DE TARGETA 4B MAESTRO (opcional)

El serveis de Targeta 4B Maestro del Santander es regeixen per les condicions generals establertes, que es lliuraran a la persona
titular de la targeta. El Banc no es fa càrrec dels danys per ús fraudulent de la targeta que s’hagin produït abans de tindre constàn-
cia del robatori, la sostracció o la pèrdua de la targeta. La utilització conjunta d’aquesta targeta i el número secret supleix, a tots
els efectes, la firma autògrafa.

DOMICILIACIÓ DELS PAGAMENTS

D’acord amb aquestes condicions,
EL/LA TITULAR DE LA TARGETA, EL/LA TITULAR DEL COMPTE,

Cognom 2 Nom

DADES SANTANDERTITULAR DEL COMPTE

BANC SUCURSAL COMPTED.C.Cognom 1
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