VOL
COL·LABORAR
amb
nosaltres?

C/ Cartagena, 340 / 08025 Barcelona
Tel. 93 416 97 32 / Fax 93 416 97 30
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Vol col·laborar
amb nosaltres?

DONATIUS
I MECENATGE
La Fundació Puigvert
és un hospital
universitari especialitzat
en urologia,
en nefrologia i en
andrologia i un dels
centres hospitalaris
del món occidental
amb el volum més alt
d'activitat assistencial i
amb reconegut
prestigi cientíﬁc.

La seva ajuda
és molt important
per poder tirar
endavant i
poder avançar
en el diagnòstic
i tractament
d'algunes
malalties.

Cap donació és
petita, tota donació
ens ajudarà.
Si vol contribuir
econòmicament,
pot fer-ho de les
següents formes:

Col·labori amb nosaltres
Si desitja fer una aportació a la Fundació Puigvert, ompli el següent formulari i entregui’l en mà
al Servei de Caixa o enviï'l per correu electrònic a atencioclient@fundacio-puigvert.es.

Dades personals

Si vol fer un
donatiu puntual
Faci l'ingrés al compte IBAN: ES12 0081
5084 0100 0107 3508 - SWIFT / CODE:
BSAB ESBB. Les seves dades són imprescindibles per poder emetre el certiﬁcat
ﬁscal de donatiu i per mantenir-lo
informat sobre el destí de la seva aportació. Faci-nos-les arribar omplint aquesta
butlleta i entregui-la en mà al Servei de
Caixa o enviï-la per correu electrònic a
atencioclient@fundacio-puigvert.es

Nom

NIF/CIF

Adreça

Codi postal

Població

Telèfon

Persona de contacte

Càrrec

Adreça electrònica

Vull fer un donatiu periòdic

Si vol fer un
donatiu periòdic
Empleni aquesta butlleta i entregui-la
en mà al Servei de Caixa o envïi-la
per correu electrònic a
atencioclient@fundacio-puigvert.es

30 €

60 €

90 €

Altres

Mensual

Trimestral

Semestral

Anual

Domiciliació bancària
Srs. els prego que amb càrrec al meu compte facin efectius, i ﬁns a nou avís, els rebuts que al meu nom
presentarà la Fundació Puigvert.

Llegat solidari

Titular del compte

El llegat és un conjunt de béns que
es deixen a favor d'una persona
o entitat en un testament. Si desitja
fer una aportació a la Fundació Puigvert,
ompli el següent formulari i entregui-lo
en mà al Servei de Caixa o enviï'l
per correu electrònic a
atencioclient@fundacio-puigvert.es.

IBAN

Informació ﬁscal

Signatura (si domicilieu la col·laboració)

La seva aportació pot deduir-la a la
declaració de la renda o de societats.

Barcelona, a

Vull fer un donatiu únic

> Els primers 150 € de donatiu en

un mateix any deduiran un 75%.
Per sobre d’aquests 150 € serà
del 30%.

Pot fer-lo:
amb una transferència o un ingrés al compte IBAN: ES12 0081 5084 0100 0107 3508 - SWIFT / CODE: BSAB ESBB

> Qui anteriorment ja hagi col·laborat

Recordi que pot desgravar a la seva declaració de la renda els donatius que faci a la Fundació Puigvert.
Per a poder-li fer el certiﬁcat cal que ens faciliti totes les dades sol·licitades tot indicant el concepte bancari.

amb la Fundació en els dos anys
anteriors i realitzi un donatiu igual
o superior als 150 € donats, deduirà
un 35%.

Agraïm la seva col·laboració.

Doni 100€
i recuperi 75€

Aquest formulari també el pot omplir al nostre web www.fundacio-puigvert.es

Si te qualsevol dubte pot a contactar amb nosaltres
d’alguna de les següents formes:
Tel. 93 416 97 00 i demanar per l'Oﬁcina
d'Atenció al Client
E-Mail. atencioclient@fundacio-puigvert.es

En compliment de la Llei orgànica de protecció de dades 3/2018, de 5 de desembre, li informem que les dades personals que ﬁguren a
la present butlleta quedaran incorporades als ﬁtxers de la Fundació Puigvert, amb la ﬁnalitat per a la que se’ns ha facilitat,
autoritzant-nos a enviar-li comunicacions de les activitats dutes a terme per la nostra Fundació que puguin ser d’interès. Vostè podrà
exercir els seus drets d’accés, rectiﬁcació, cancel·lació i oposició adreçant-se per escrit a la Fundació Puigvert, amb domicili al carrer
Cartagena, 340, 08025 Barcelona.



