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PLA ESTALVI LLAR 
 FORMULARI DE SOL·LICITUD

On ha d'enviar el formulari de sol·licitud?
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Dades Obligatòries

Nº Pòlissa 

Nom i cognom / Raó social

E-mail

NIF / NIE / CIF
Pot escollir un dels mètodes següents per fer-nos arribar la sol·licitud de devolució. 

Correu electrònic: FAX:

info@planahorrohogar.com

Correu postal:

Plan Y Ahorra Marketing 
Apartat de Correus 61075 
28080 Madrid

91 189 94 30

Recordi incloure en la seva tramesa aquest formulari i la/es seva/es factura/es.
a usuari podrà sol·licitar la devolució de cada mes mentre figuri donat d'alta al Programa, sense ser acumulables uns mesos amb altres, de manera que si un mes no se sol·licita 
volució caduca el dret a obtenir-la, i s'aplica sempre el màxim bimestral. El participant ha de ser Usuari del Programa en el moment de presentar la sol·licitud de devolució, i no 
és en el moment de rebre la / es factura / es. Les dades del cupó que l’usuari ha de facilitar obligatòriament  són: Nom i cognoms, NIF, correu electrònic, telèfon fix o mòbil i IBAN 
rnational Bank Account Number - 24 dígits). Es consideraran incompletes les sol·licituds que no incloguin alguna de les dades descrites anteriorment com a obligatòries o que 
in errònies. Les sol·licituds de devolució s’hauran de presentar fins a 15 dies naturals després de la data de factura de la llum o de l’aigua, independentment del període de 
um (mensual o bimestral. De no ser així, la sol·licitud quedarà automàticament anul·lada.. L'import màxim de devolució s'abonarà al compte bancari (imprescindible Codi IBAN 
hagi facilitat l'usuari. Les sol·licituds amb dades incompletes quedaran automàticament rebutjades. Es consideren incorrectes les sol·licituds que incompleixin algun dels apartats 
rits en els Termes i Condicions presents. Només s'efectuaran devolucions per llum i/o aigua i no per altres productes addicionals incorporats a la / es factura / es, com, per 
ple protecció de pagaments, serveis d’assistència, manteniment o reparacions d’equips, etcètera. El formulari de devolució no té valor en metàl·lic ni s'oferiran alternatives en 
l·lic. No s'oferiran canvis ni devolucions pel formulari de devolució. La / es factura / es hauran de recollir tots els detalls legalment exigibles per a ser considerats vàlids, en què 
de ser clarament visible la data, l'import, el concepte, els impostos exigibles en cada moment i les dades del emissor. El titular de la / es factura / es tant de la llum com de l’aigua 
e ser l'usuari donat d'alta al programa. Les sol·licituds de devolució del Pla Estalvi Llar només s’abonaran de manera mensual, independentment de la forma de facturació 

nsual o bimestral. A cada sol·licitud és necessari adjuntar un formulari de sol·licitud degudament omplert, a banda de la/es factura/es corresponent/s.  L'usuari autoritza que les 
s dades s'incorporin a un fitxer titularitat de Plan y Ahorra Marketing, S.L., amb la finalitat de fer efectiva la devolució que correspongui al seu compte bancari. Podrà exercir els 
 drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició enviant un comunicat al Servei d'Atenció a l'usuari de Plan y Ahorra Marketing, S.L. Apartat 61.075-28.080 Madrid. La tramesa 
uest cupó suposa l'acceptació per part de l'usuari de les condicions del Programa. Consulti les condicions completes del Programa a www.planahorrohogar.com.
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