NIPO 636-14-021-3

Oficina virtual i d’informació
info@muface.es
Telèfons: 91 273 99 50 / 91 273 49 99

Horari habitual de l’Oficina Virtual:
De 9 a 18 h de dilluns a dijous,
divendres de 9 a 14 h.
Horari d’estiu
(del 16 de juliol al 15 de setembre):
de 8:30 a 14:30 h. de dilluns a dijous,
divendres de 9 a 14 h.
En el vostre Servei Provincial o Oficina
Delegada més propera
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SEPA
ZONA ÚNICA DE PAGAMENTS EN EUROS
Des l’1 de febrer de 2014 totes les transferències i domiciliacions que es realitzin
a Espanya i a la resta de la zona euro
seran únicament SEPA. En aquest sentit,
MUFACE ja ha adaptat tots els seus procediments i formularis a les normes de la
SEPA.

Què és SEPA?
La SEPA –Zona única de pagaments en
euros, o Single Euro Payments Area en
anglès– és una iniciativa que permet als
usuaris de transferències bancàries,
domiciliacions i targetes de països integrants de la SEPA –els 27 estats membres de la Unió Europea, juntament
amb Islàndia, Liechtenstein, Noruega,
Suïssa i Mònaco– realitzar els seus
pagaments en euros en les mateixes
condicions bàsiques i amb els mateixos
drets i obligacions, amb independència
del lloc on es trobin, eliminant així les
diferències entre els pagaments nacionals i els pagaments interfronterers.

En què afecta als mutualistes?
La principal novetat per al mutualista en
la seva relació amb MUFACE es tradueix
en que a l’hora d’emplenar els formularis
relatius a un compte bancari –principal-

ment procediments per a la sol·licitud de
determinades prestacions– han de facilitar l’IBAN en lloc del CCC –codi compte
corrent– com es feia fins ara.

Què és l’IBAN?
El nou codi IBAN es construeix a partir
del CCC, al qual s’afegeixen dues lletres per a identificar al país del
compte –ES, en el cas d’Espanya– i
dos números. L’IBAN comptarà, per
tant, amb 24 dígits, enfront dels 20 del
CCC.

Com a mutualista que he de fer?
Aquest codi el facilita la vostra entitat
bancària a través de diferents vies:
extractes bancaris, aplicacions de banca
electrònica, talonaris, llibretes, etc. Si no
disposeu de cap dels anteriors elements
per a la consulta de l’IBAN del vostre
compte bancari, el Banc d’Espanya
aconsella contactar amb la vostra entitat
per conèixer els dos codis.
I recordeu que també podeu utilitzar el
següent enllaç per obtenir els nous codis
a partir del vostre CCC:
www.sepaesp.es

