
  

A (1)____________________, a (2) _______________ 

(3) _________________________________________________ major d'edat, de nacionalitat(4)_____________________, amb 

domicili a (5)___________________________________________________________________________________ i proveït de

(6) ____________________________ número (7)______________________ (el "Poderdant") per la present atorga un  

PODER 

a favor de (8)______________________________________________________ , major d'edat, de nacionalitat (9)

________________________________, amb domicili a (10)____________________________________________________i 

proveït de(11) ____________________________ número (12)______________________  (“l'Apoderat") perquè aquest últim 

pugui, en relació amb la inversió que realitzarà l'Apoderat i el Poderdant, consistent en l'adquisició i pagament de certificats de 

dipòsit (CDA) de l’Stichting Oikocredit International Share Foundation (OISF) (la "Inversió"), en nom i representació del Poder-

dant, pugui exercitar les següents  

FACULTATS 

- Administrar la Inversió, prendre totes les decisions i exercir tots els drets corresponents al Poderdant en relació 

amb la Inversió i recollits en el fullet de l'OISF, els termes i condicions i els procediments connexos correspo-

nents, sense limitació, mitjançant el portal en línia "MyOikocredit".  

- Executar, si escau, l'adquisició, subscripció i pagament de qualsevol CDA de l'OISF mitjançant el desemborsa-

ment per transferència electrònica des d'un compte bancari en nom del Poderdant i Apoderat, de les quantitats 

que consideri convenients, així com vendre-les i transferir-les, i rebre les quantitats a què tingui dret en un com-

pte bancari a nom del Poderdant i Apoderat.  

- Representar el Poderdant davant l'OISF a tots els efectes relacionats amb la Inversió, i signar els documents o 

acords necessaris per a la deguda gestió de la Inversió.  

Tot acte, document i assumpte que sigui executat per l'Apoderat per a tals fins tindrà la mateixa eficàcia i validesa que si      

hagués estat realitzat pel Poderdant. 

El Poderdant ratifica i confirma, i es compromet a fer-ho en tot moment, qualsevol acció que l'Apoderat pugui realitzar, de        

conformitat amb aquest poder. 

Aquest poder s'interpretarà de conformitat amb les lleis espanyoles i estarà en vigor llevat que el Poderdant notifiqui per escrit 

a invertir@oikocredit.org la seva decisió de revocar-lo. 

I per tant, a tots els efectes legals, el Poderdant emet i signa aquest poder al lloc i en la data indicat anteriorment.  

 

 

Signature en la següent pàgina. 

 

                                

   

Document d'Autorització per a accés a MyOikocredit   
Stichting Oikocredit International Share Foundation 

Espanya 
Si us plau, utilitza LLETRES MAJÚSCULES  

Stichting Oikocredit International Share Foundation 

Berkenweg 7 

3818 LA, Amersfoort 

Països Baixos 



  

 
 
 
 
 
 
 
 

(1) lloc de signatura 

(2) data de signatura 

(3) inserir nom complet de la persona sense accés a MyOikocredit 

(4) inserir nacionalitat 

(5) inserir direcció 

(6) document nacional d'identitat / passaport / targeta de residència 

(7) inserir el número corresponent 

(8) inserir nom complet de la persona amb accés a MyOikocredit 

(9) inserir nacionalitat 

(10) inserir direcció 

(11) document nacional d'identitat / passaport / targeta de residència 

(12) inserir el número corresponent 

SIGNAT:  
 
  

Si us plau, retorni aquest document a: 
Suport a l'Inversor 
invertir@oikocredit.org    www.oikocredit.es  

 

                                

   

Document d'Autorització per a accés a MyOikocredit   
Stichting Oikocredit International Share Foundation 

Espanya 
Si us plau, utilitza LLETRES MAJÚSCULES  

El Poderdant Dº./Dª. : 

Data (dd/mm/aaaa): 

Stichting Oikocredit International Share Foundation 

Berkenweg 7 

3818 LA, Amersfoort 

Països Baixos 

Signatura: 
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