ANEXO III

COMPROMISO DE SOMETERSE ÁS CONDICIÓNS DAS AXUDAS AO ALUGAMENTO DE VIVENDAS E NÚMERO DE CONTA BANCARIA
NA QUE SERÁ INGRESADA A SUBVENCIÓN
PROCEDEMENTOS VI432A E VI432B - AXUDAS AO ALUGAMENTO DE VIVENDA DO PLAN ESTATAL 2018-2021
De acordo co establecido no artigo 11 e no artigo 34 da Orde do 22 de xuño de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para as axudas
ao alugamento de vivenda do Plan estatal de vivenda 2018-2021 e se procede á súa convocatoria para o ano 2018, con carácter plurianual.

DATOS DA/S PERSOA/S ARRENDADORA/S (cubrir só as necesarias)
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

COMPROBACIÓN
DE DATOS (1)
DNI/NIE
DNI/NIE

(1)

Os documentos relacionados serán obxecto de consulta ás administracións públicas. No caso de que as persoas interesadas non autoricen a
consulta, deberán indicalo no cadro correspondente e enviar unha copia dos documentos.

DATOS DA/S PERSOA/S ARRENDATARIA/S (cubrir só as necesarias)
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

As persoas indicadas comprométense a someterse ás condicións das axudas ao alugamento de vivendas.
Así mesmo, indican que o número de conta bancaria en que o IGVS ingresará a axuda ao alugamento ata o 28.2.2019, logo de xustificar, ante a
área provincial do IGVS, o seu pagamento íntegro á persoa arrendadora, está a nome da persoa arrendataria, cos seguintes datos:

DATOS BANCARIOS DA PERSOA ARRENDATARIA
Declaro, baixo a miña responsabilidade, que son certos os datos consignados relativos á conta bancaria indicada.
TITULAR DA CONTA

NÚMERO DA CONTA BANCARIA (24 DÍXITOS)
IBAN

Así mesmo, indican que o número de conta bancaria en que o IGVS ingresará a subvención mensual da axuda ao alugamento a partir
do 1.3.2019, logo de que a persoa arrendataria ingrese o importe da renda mensual, descontando a contía mensual da subvención concedida,
na conta do IGVS designada para o efecto, dentro dos dez (10) primeiros días naturais de cada mes segundo as consideracións que se establezan
na resolución de concesión ou de renovación, está a nome da/s persoa/s arrendadora/s, cos seguintes datos:

DATOS BANCARIOS DA PERSOA ARRENDADORA
Declaro, baixo a miña responsabilidade, que son certos os datos consignados relativos á conta bancaria indicada.
TITULAR DA CONTA

NÚMERO DA CONTA BANCARIA (24 DÍXITOS)
IBAN

Unha vez comprobado o ingreso realizado pola persoa arrendataria, o IGVS procederá ao pagamento íntegro da renda á persoa titular da
vivenda dentro da última quincena de cada mes nesta conta bancaria.
No caso de falta de pagamento da renda, dentro dos dez (10) primeiros días naturais de cada mes, por parte da persoa arrendataria na conta
bancaria do IGVS designada para o efecto, perderase o dereito á subvención desa mensualidade, e a persoa arrendataria será a responsable do
pagamento íntegro da renda estipulada á persoa arrendadora na súa conta bancaria.

SINATURA DA/S PERSOA/S ARRENDATARIA/S

SINATURA DA/S PERSOA/S ARRENDADORA/S

Lugar e data

,

Área Provincial do Instituto Galego de Vivenda e Solo de

de

de

