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0. Condicions generals
1. Àmbit d’aplicació

Aquestes tarifes s’apliquen generalment als serveis que ofereix. Quan se sol·liciti la prestació d’un servei de caràcter excepcional
o singular no tarifat, les comissions i les condicions seran les que es pactin expressament.

2. Despeses de correu, tèlex i telèfon

Les despeses de correu, tèlex i telèfon es cobren d’acord amb les tarifes vigents en cada moment, les quals es mantindran a
disposició del client. Es cobren les despeses de correu per a Espanya que s’originin en qualsevol operació l’emplenament de
la qual requereixi la tramesa d’una carta o comunicació al client, o la tramesa d’una targeta, mitjançant la utilització dels serveis
de correu i les generades per la tramesa d’extractes periòdics. En aquest import per cobrar s’inclouen les despeses de correu
que s’originin a destinació per l’emplenament de l’operació que ordeni el nostre client.
En els casos en què s’origini tramesa de correu a l’estranger, es cobraran les despeses corresponents a la tarifes postals
internacionals.
Les despeses per tramesa d’extracte no es faran repercutir en els clients que decideixin visualitzar els extractes a través de la
pàgina web de l’entitat, després de registrar-s’hi.

3. Altres despeses

Les despeses d’intervenció de Fedatari Públic; d’escriptures, notarials i registrals; de timbres; les despeses bancàries
repercutides, i de qualsevol altre concepte de caràcter extern que pugui correspondre al client, es faran repercutir íntegrament
pel valor que figuri en el justificant.
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1. Tarifes d’operacions de finançament, préstecs i crèdits
1.1. Tarifes d’operacions de finançament, préstecs i crèdits
Comissió
% sobre el capital finançat
Finançament préstec o crèdit no hipotecari
1.1 Obertura/Formalització

1.2 Comissió d’estudi i informació

2%

1,5 %

1.2. Amortització o cancel·lació anticipada
Comisión
1.2.1 Crèdits i préstecs al consum

% sobre l’import el reemborsament
del qual s’avanci

1.2.1.1. C
 ancel·lació anticipada, sempre que el període restant
entre el final del contracte i la data de reemborsament
sigui superior a un any.

1%

1.2.1.2. C
 ancel·lació anticipada, sempre que el període restant
entre el final del contracte i la data de reemborsament
sigui inferior a un any.

0,5%

1.3. Devolució
Especificació
Per cada quota tornada

Interès de retard (demora)

Comissió
30 €

Per a operacions que generen un
interès remuneratorio, aquest interès
incrementat en 2 punts percentuals i per a
operacions o crèdits sense interès remuneratori
2,5 vegades l’interès legal del diner.

1.4. Tarifes per còpies i certificats (1)
EUROS

1.4.1 C
 omissió per expedició de còpia addicional del contracte i
expedició de certificats diversos; en especial, certificats de
compliment d’obligacions de pagament.

Nota 1.

7€

La comissió per expedició de còpia addicional només té lloc quan el client sol·licita una còpia addicional del contracte, a
part de la que se li lliura quan es formalitza l’operació de què es tracti. S’exclouen també d’aquesta comissió els denominats
certificats “saldo 0” i aquells en què la certificació s’efectuï per precepte normatiu.
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2. Tarifes de targeta de crèdit
2.1. Comerços

2.1.1. C
 omissions: segons contracte d’adhesió a cada sistema.
2.1.2. Valoració: el mateix dia del lliurament.

2.2. Persones titulars
2.2.1. Comissions.

2.2.1.1.	Quota d’emissió, manteniment, i renovació.
Targetes ordinàries, principals i addicionals: 9 €.
2.2.1.2.	Disposicions en caixers.
A oficines a Espanya d’altres entitats de crèdit, o a l’estranger: 4% - 4,5% mínim 2,40 € - 3 €.
2.2.1.3. Comissió per disposicions d’efectiu efectuades amb càrrec al límit de la targeta, per a l’ingrés en compte corrent:
4%, mínim d’1,65 €.
2.2.1.4. Comissió de canvi per compres efectuades en comerços situats a l’estranger:
1%, mínim d’1,20 €.
Aquesta comissió únicament es cobrarà respecte d’aquelles transaccions que s’efectuïn en una moneda diferent de l’euro.
2.2.1.5. Comissió per sol·licitud de còpia de contracte addicional: 7 €.
2.2.1.6. Comissió per ajornament del pagament en les modalitats sense interessos: 1,5 % de l’import ajornat, amb un mínim de 5 €.
2.2.1.7. Sol-licitud de nova targeta per pèrdua o sostracció: 10 €.
2.2.1.8. Comissió per canvi de modalitat de pagament: 4%, amb un mínim d’1,5 €.
2.2.1.9. Comissió per cancel-lació anticipada: 1% del capital reemborsat anticipadament si el termini que li resta de vida és superior a
un any, i del 0,5% del capital reemborsat si és inferior.

La modificació de les comissions que preveu aquest epígraf, així com la modificació dels interessos i les despeses repercutibles,
s’aplica al cap de seixanta dies després de la comunicació feta prèviament i de manera individual a la clientela.

Referència creuada. La devolució de rebuts, quotes o pagaments corresponents a la targeta de crèdit donarà lloc a la comissió
per devolució (30 €) que preveu l’epígraf 1.3.

Referència creuada. L’expedició d’una còpia addicional del contracte o l’expedició de certificats diversos, en especial certificats
de compliment d’obligacions de pagament, donarà lloc al cobrament de la comissió que s’especifica en l’epígraf 1.4 (7 €).

