
Data impressió: 17/01/2014 

Transferències i traspassos

Operació realitzada correctament
Data: 17/01/2014 Hora: 08:56:58

Compte d'origen

Número de compte (CCC): 2100 3205 19 2200463368

(IBAN) ES05 2100 3205 1922 0046 3368

Compte de destí

Número de compte (CCC): 2100 0965 50 0200110175

(IBAN) ES85 2100 0965 5002 0011 0175

Entitat: CAIXABANK, S.A.

Adreça: C. PORTAFERRISSA, 23 BARCELONA

Import:

Import a transferir: 5.199,15 euros

Dades addicionals

Tipus d'operació: Transferència a altre compte de "la
Caixa"

Nom del beneficiari: Càritas

Concepte: Aportació Càritas 2013 - Fed. Cat. Pitch
& Putt

Nota: "Les entitats de crèdit i altres proveïdors de serveis de pagament, així com els serveis de

pagament i prestadors de serveis tecnològics relacionats als quals transmetin les dades per dur a terme

la transacció poden estar obligats per la legislació de l'Estat on estiguin situats, o per Acords conclosos

per aquest, a facilitar informació sobre la transacció a les autoritats o organismes oficials d'altres països,

situats tant dintre de la Unió Europea com fora, en el marc de la lluita contra el f inançament del terrorisme

i formes greus de delinqüència organitzada i la prevenció del blanqueig de capitals".

Nota: "Verif iqui el compte de destí. Segons la normativa en vigor, la transferència s'entendrà

correctament executada si s'abona en el CCC/IBAN indicat, encara que la titularitat no coincideixi amb el

beneficiari especif icat en l'ordre de transferència".



Data impressió: 17/01/2014 

Transferències i traspassos

Operació realitzada correctament
Data: 17/01/2014 Hora: 13:56:45

Compte d'origen

Número de compte (CCC): 2100 3205 19 2200463368

(IBAN) ES05 2100 3205 1922 0046 3368

Compte de destí

Número de compte (CCC): 2100 0965 50 0200110175

(IBAN) ES85 2100 0965 5002 0011 0175

Entitat: CAIXABANK, S.A.

Adreça: C. PORTAFERRISSA, 23 BARCELONA

Import:

Import a transferir: 5,85 euros

Dades addicionals

Tipus d'operació: Transferència a altre compte de "la
Caixa"

Nom del beneficiari: Càritas

Concepte: Aportació Càritas 2013 - Fed. Cat. Pitch
& Putt

Dades opcionals referències Q43

Referència 2 del compte destinació: ASSOCIACIO CATAL

Nota: "Les entitats de crèdit i altres proveïdors de serveis de pagament, així com els serveis de

pagament i prestadors de serveis tecnològics relacionats als quals transmetin les dades per dur a terme

la transacció poden estar obligats per la legislació de l'Estat on estiguin situats, o per Acords conclosos

per aquest, a facilitar informació sobre la transacció a les autoritats o organismes oficials d'altres països,

situats tant dintre de la Unió Europea com fora, en el marc de la lluita contra el f inançament del terrorisme

i formes greus de delinqüència organitzada i la prevenció del blanqueig de capitals".

Nota: "Verif iqui el compte de destí. Segons la normativa en vigor, la transferència s'entendrà

correctament executada si s'abona en el CCC/IBAN indicat, encara que la titularitat no coincideixi amb el

beneficiari especif icat en l'ordre de transferència".



Data impressió: 21/01/2014 

Saldo i moviments - Detall del moviment

Informació general

Número de compte 2100 3205 16 22 00430766

Oficina "la Caixa" origen 3205-LLURIA-CASP -C. ROGER DE LLURIA, 20, BARCELONA

Import -250,00 euros (-41.596 pts.)

Data 23/12/2013

Hora 13:09:18

Data valor 23/12/2013

Concepte TRASPAS L.OBERTA

Altres característiques U05784576-130918-1523547

Més informació

Concepte transferencia Aportació Càritas 2013 - Fed. Cat. P

Ampliacio concepte transferencia itch & Putt

Compte desti 2100 0965 50 0200110175

Nom del beneficiari Càritas


