
 

COMUNICACIÓ DE CANVIS DE DADES 
BANCÀRIES 

NÚM. D’AFILIACIÓ  REGISTRE DE 
PRESENTACIÓ 

REGISTRE D’ENTRADA A MUFACE 

DADES PERSONALS DEL PERCEPTOR AMB DRET A LA PRESTACIÓ  
Primer cognom Segon cognom Nom NIF 

    

Domicili Municipi Codi Postal Província 

    

Correu electrònic Telèfon País 

   

DADES PERSONALS DEL REPRESENTANT DEL PERCEPTOR AMB DRET A LA PRESTACIÓ  
(consultar el punt 1 de les instruccions)  

Primer cognom Segon cognom Nom NIF 

    

Domicili Municipi Codi Postal Província 

    

Correu electrònic Telèfon País 

   

PRESTACIÓ PER A LA QUAL ES COMUNICA EL CANVI (marqui amb una X el que calgui) 
 Nòmines de pensions de Mutualitats integrades/Fons Especial (Jubilació, Viduïtat, Orfandat i Altres pensions 

a famílies 

 Prestacions per fill a càrrec discapacitat (indiqui sempre a continuació les dades del/dels beneficiaris) 
(consultar el punt 2 de les instruccions) 

BENEFICIARI 1 BENEFICIARI 2 

Cognoms i 
nom 

 Cognoms i nom  

DNI  DNI  

DADES BANCÀRIES 
ENTITAT FINANCERA: 
 

CARRER: 
 

LOCALITAT: 

IBAN (Comptes situats en la zona SEPA – Consultar el punt 3 de les instruccions ) 

CODI PAÍS 

CCC 

ENTITAT SUCURSAL 
DÍGIT 

CONTROL 
NÚM. DE COMPTE DEL QUE ÉS TITULAR 

     

BIC/SWIFT (Només per a comptes situats fora de la zona SEPA) 

  

Lloc i Data Signatura de l’interessat o del seu representant, 
degudament acreditat (Art. 5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 

Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques). 
 
 
 

D’acord amb l’article 13 del Reglament General de Protecció de Dades Personals (UE) 2016/679, s’informa que les dades de caràcter personal que es faciliten seran tractades per 
MUFACE amb la finalitat de gestionar prestacions en el Règim del Mutualisme Administratiu. Aquest tractament és necessari per al compliment de l’obligació legal establerta en els 
articles 4 i 12 del text refós de la Llei sobre Seguretat Social dels Funcionaris Civils de l’Estat (aprovat pel Reial Decret Legislatiu 4/2000, de 23 de juny). Pot exercir el seus drets en 
matèria de protecció de dades davant el Director/a del Departament de Gestió Econòmica i Financera de MUFACE.  
Més informació: http://www.muface.es/protecciondedatos Delegat de Protecció de Dades de la Mutualitat DPDMuface@muface.es 

MUTUALITAT GENERAL DE FUNCIONARIS CIVILS DE L’ESTAT 



 

INSTRUCCIONS 
 

 
1. En el cas que aquesta comunicació sigui signada pel representant del perceptor, s'haurà d'adjuntar 

a aquesta comunicació, la fotocòpia del DNI, tant del perceptor com del representant. 
  
En els supòsits en què el nou compte figuri a nom de diversos titulars, apoderat, etc., en aquest 
imprès han de figurar les dades del mutualista titular, encara que es signi pel representant 
degudament acreditat. 

 
2. Si comunica el canvi de compte per a les prestacions per fill a càrrec discapacitat indiqui sempre el 

nom i DNI dels beneficiaris amb discapacitat. 
 

3. El territori que abasta la zona SEPA, per a la creació d'un mercat únic de pagaments en euros, 
comprèn 34 països: els 28 països membres de la UE, així com Islàndia, Liechtenstein, Mònaco, 
Noruega, San Marino i Suïssa. Per a més informació pot consultar l'adreça electrònica 
http://www.sepaesp.es/sepa/es/secciones/sobre-sepa/sobre_sepa.html 

 
              A l'efecte de tramitar la seva comunicació pot presentar-la emplenada a través de les següents 
opcions: 
 
• Per Fax al número 91 273 98 36. 
• Per correu electrònic a: pensionesfe@muface.es 
• A través del Registre Electrònic Comú accessible en l'adreça electrònica 
         https://sede.administracion.gob.es/pag_sede/servicioselectronicos/registroelectronicocomun.html  
• Presencialment en qualsevol de les nostres oficines. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 


