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SERVEIS DE PAGAMENT: TARIFES DE COMISSIONS
Àmbit d’aplicació:
Les presents comissions són aplicables per a consumidors i no consumidors.
Les condicions i comissions que es reflecteixen en aquesta Tarifa tenen el caràcter de MÀXIMES.

SERVEIS TARIFATS:
1. ORDRES D’ENTITATS PER A CÀRREC DE DOMICILIACIONS, CESSIÓ DE REBUTS
DOMICILIATS I DEVOLUCIONS
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2. TRANSFERÈNCIES
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3. TARGETES
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4. COMPTES DE PAGAMENT
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5. COMPTE CORRENT DE CENTRALITZACIÓ DE FONS I SERVEI DE CASH POOLING
INTERNACIONAL

18
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1. ORDRES D’ENTITATS PER A CÀRREC DE DOMICILIACIONS, CESSIÓ DE REBUTS DOMICILIATS I
DEVOLUCIONS (presos en gestió de cobrament o per a la seva compensació)

ORDRES D’ENTITATS PER A
CÀRREC DE DOMICILIACIONS

Lliurades en suport magnètic o interconnexió
Lliurades en relació o llistat
REBUTS DOMICILIATS
Cessió física de rebuts normalitzats per a la seva compensació

Confeccionant justificant del càrrec de la
domiciliació (per cada domiciliació)
COMISSIÓ
%
0,75
0,75

Mínim
15 €
15 €
COMISSIÓ

%

Mínim

0,85

20 €

En el cas de rebuts domiciliats en altres entitats de crèdit, es farà repercutir, a més a més, la comissió que percebin aquestes entitats per
la presentació física del document.

NOTA 1. Només es consideren subjectes a aquest epígraf els rebuts domiciliats i les ordres per a càrrec de domiciliacions que reuneixin els
requisits següents conjuntament:
1. Coincidència entre la plaça d'expedició i la plaça de pagament o càrrec en compte.
En el cas d'empreses que tinguin centralitzada la seva facturació, s'entén que es produeix coincidència entre la plaça expedidora i la plaça de
pagament quan el servei facturat hagi estat dut a terme per establiment o instal·lació pròpia de l'empresa facturadora situada a la plaça de
pagament.
En la facturació corresponent a quotes periòdiques d'entitats educatives, culturals, recreatives i professionals, mancades d'ànim de lucre, no
és imprescindible la coincidència entre la plaça d'expedició i la plaça de pagament per a la seva consideració dins d'aquest epígraf, sempre
que es compleixi la resta de requisits.
2. Pagadors a la seva presentació.
3. Que corresponguin a quotes per serveis o usos de caràcter periòdic, lliurats a càrrec del consumidor o usuari final.
4. Que consti en el mateix rebut o ordre de càrrec com a domicili de pagament: banc, oficina pagadora i número de compte, i que hi hagi una
autorització prèvia i expressa per part del deutor, perquè aquests rebuts o ordres de càrrec li puguin ser carregats en compte sense preavís.
5. Que no impliquin finançament o avançament de fons per al banc prenedor, ni desplaçament de valoració.
NOTA 2. Atès que es tracta de documents presos en gestió de cobrament, el seu import pot no ser abonat en compte, fins que es consolidi la
gestió de cobrament, o càrrec en els comptes lliurats.
NOTA 3. En la cessió de rebuts per al seu cobrament a la finestreta del Banc, es percebrà una comissió del 0,2%, amb un mínim de 4,21 €
per document.
Si l'entitat cedent remet directament l'avís-justificant a cada titular perquè aquest en faci el pagament a les finestretes del Banc, de manera
que no hi hagi cap necessitat de confeccionar un justificant individual per part del Banc cobrador i que es produeixi únicament informació en
suport magnètic entre el Banc i l'entitat cedent, aquest mínim es podrà reduir fins a 0,75 EUR per document, segons les seves
característiques.
El suport magnètic serà facilitat pel client o se li farà repercutir el preu de cost del mateix suport físic.
NOTA 4. A l’efecte d'aquesta tarifa, els rebuts o documents anàlegs (factures-rebuts, albarans de cobrament, etc.) que corresponguin a
transaccions comercials o vendes ajornades tindran la consideració de lletres de canvi i quedaran subjectes a l'epígraf 2 sobre gestió de
cobrament d'efectes (presentació i devolució) o de crèdits comunicats en suport magnètic (presos en negociació, gestió de cobrament o per a
la seva compensació).

Banc de Sabadell S.A. podrà pactar contractualment amb el client tarifes per serveis de pagament inferiors de les declarades en aquest epígraf, així com per
conceptes diferents als previstos.

Banc de Sabadell, S.A.
Epígraf 90

En vigor des del 07.01.2022
Pàgina 3

NOTA 5. A més a més de les tarifes indicades, es cobraran en concepte de despeses de correu les que es generin per aquest concepte en la
realització de l'operació.

COMISSIÒ

DEUTES DIRECTES SEPA
%

Mínim

Esquema bàsic (CORE)

1,50

15 €

Esquema empresarial (B2B)

0,85

20 €

INCIDENCIES DE CARTERA
En cada comunicació d'incidència de cartera es percebrà una comissió de 15 € per efecte. Les modificacions del venciment o data de
pagament queden excloses d’aquest apartat.
Es considerarà incidència, en aquest context, tota modificació sobre l'estat i les dades de l'efecte/crèdit en entrar en la cartera per a
negociació o gestió de cobrament, ordenada pel cedent.
MODIFICACIÓ DEL VENCIMIENT O DATA DE PAGAMENT
Per cada modificació es cobrarà una comissió de l’1 % sobre el límit de la lletra o el document, amb un mínim de 30 euros que es
percebran en el moment de la modificació, a més dels interessos corresponents en cas d’ampliació de termini.
EXCEDIT
Per l’excedit de risc de remesa negociada, es percebrà una comissió de l’1 % sobre l’import excedit, amb un mínim de 30,00 €.

Per cada suport magnètic que es transmeti des de la sucursal es cobrarà una comissió de 3,5 euros.
Aquest servei es presta a l’ordenant amb qui s’ha acordat el tractament de les ordres en suport magnètic quan no transmet al banc el fitxer
normalitzat amb les ordres, sinó que lliura un suport físic que el banc transmet per processar-lo.
Els lliuraments pel cedent del suport magnètic o rebuts físics han d’estar en poder del Banc en la forma i el lloc de tractament convinguts
segons modalitat, amb una antelació mínima de cinc dies hàbils a la data d'abonament en compte, com a període necessari per a la seva
tramitació prèvia al càrrec al lliurat o a la presentació per compensació.

COMISSIÓ PER CADA DEVOLUCIÓ
DEVOLUCIÓ DE REBUTS O ORDRES DE CÀRREC I DEUTES DIRECTES
SEPA

1
2

Mitjançant lliurament a l'entitat ordenant o cedent de suport
magnètic o interconnexió.
Mitjançant devolució al cedent del rebut original o d'un justificant
individualitzat confeccionat pel Banc.

%

MÍNIM

6

20 €

6

20 €

ESTABLIMENT I RENOVACIÓ DE LÍNIES DE PAPER COMERCIAL
Quan el client sol·liciti l'obertura o la renovació d'una línia de Deutes Directes SEPA, per aquest concepte s'hi aplicarà el 1 %
sobre el límit de la classificació comercial, amb un mínim de 150,25 EUR.
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2. TRANSFERÈNCIES I ALTRES ORDRES DE PAGAMENT (EEE).
2.1. INTRODUCCIÓ
ÁMBIT D’APLICACIÓ
Les tarifes recollides en aquest apartat seran aplicables a totes les transferències regulades pel Reial Decret-llei 19/2018, de 23 de
novembre, de serveis de pagament i altres mesures urgents en matèria, i pel Reglament (CU) 924/2009, del Parlament Europeu i del Consell,
de 16 de setembre de 2009 (modificat pel Reglament (CE) 260/2012. És a dir, les transferències nacionals en euros i les transferències de
compte a compte entre estats membres de l’Espai Econòmic Europeu (països membres de la Unió Europea més Liechtenstein, Noruega i
Islàndia) efectuades en euros, corones sueques o “Leu (ron) romanès amb despeses SHA (despeses compartides). Així mateix, les
transferències en divisa diferent a euro, corones sueques o Leu (ron) romanès Aixa com aquelles emeses/rebudes en alguna d’aquestes tres
divises amb origen o destinació un país no pertanyent a l’EEE (països membres de la Unió Europea més Liechtenstein, Noruega i Islàndia).

OPCIÓ DE REPERCUSSIÓ DE DESPESES
L’opció de repercussió SHA aplica en aquelles transferències en les quals tots dos prestadors de serveis de pagament estiguin situats en
l’Espai Econòmic Europeu, i que les operacions siguin realitzades en euros o moneda d’algun altre Estat membre de la Unió Europea, les
despeses seran compartides per l’ordenant i el beneficiari de l’operació de pagament.
L’opció de repercussió de despeses OUR i BEN són possibles únicament per a aquelles operacions en les quals algun dels proveïdors de
serveis de pagament no estigui situat en l’espai Econòmic Europeu, o en aquelles operacions realitzades en moneda diferent de l’euro o
d’algun altre Estat membre de la Unió Europea.
Opció SHA – L’entitat transferirà íntegrament l’import de l’ordre, i liquidarà a l’ordenant l’import de l’ordre més les seves comissions i
despeses, abonant al beneficiari final el net corresponent. En definitiva, l’ordenant paga les comissions i despeses de l’entitat ordenant i el
beneficiari els restants.
Opció OUR – L’entitat de l’ordenant transferirà íntegrament l’import de l’ordre liquidant a l’ordenant l’import de l’ordre més les comissions i
despeses de tot el procés. Per tant, en destinació no es deduiran despeses al beneficiari.
Opció BEN – L’entitat de l’ordenant podrà deduir de l’import de l’ordre original les seves despeses i comissions i transferirà a destinació la
suma resultant. La resta d’entitats que intervenen podran deduir de l’import rebut les seves comissions i despeses, abonant al beneficiari
final la quantitat resultant.

2.2. TRANSFERÉNCIES I ORDRES DE PAGAMENT NACIONALS I EEE
TRANSFERÈNCIES EMESES
Compte
Tipus
Pròpia entitat
Altres entitats

Caixa
Despeses SHA

0,10%
Mín. 2,40 €
0,60 %
Mín. 6,00 €

0,40%
Mín. 8,00 €
0,80 %
Mín. 15,00 €

TRANSFERÈNCIES REBUDES
Compte
Tipus
Pròpia entitat
Altres entitats

Caixa
Despeses SHA

0,05%
Mín. 0,90 €
0,20 %
Mín. 3,00 €

0,25%
Mín. 6,00 €
0,50 %
Mín. 12,00 €
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2.3. TRANSFERÈNCIES I ORDRES DE PAGAMENT AMB L’EXTERIOR (EXCLÒS EEE) I TRANSFERÈNCIES EN
MONEDA ESTRANGERA EN EL MERCAT INTERIOR.
TRANSFERENCIAS EMESES
Compte
Tipus
Emeses

OUR
0,75%
Mín. 22,00 €

BEN
0,75%
Mín. 22,00 €

Caixa
SHA
0,75%
Mín. 22,00 €

OUR
2,10%
Mín. 35,00 €

BEN
2,00%
Mín. 30,00 €

SHA
2,00%
Mín. 30,00 €

TRANSFERENCIAS REBUDES
Compte
Tipus
Rebudes

OUR
Sense comissió

BEN
0,40%
Mín. 18,00 €

Caixa
SHA
0,40%
Mín. 18,00 €

OUR
Sense
comissió

BEN
1,30%
Mín. 25,00 €

SHA
1,30%
Mín. 25,00 €

2.4. TARIFES ADDICIONALS TRANSFÈRENCIES (A l’EEE I A L’EXTERIOR)
Per cada suport magnètic que
Lliurament de suport físic - Aquest servei es presta a l’ordenant amb el qual s’ha acordat el tractament de es transmet des de la sucursal,
les ordres en suport magnètic quan no transmet al Banc el fitxer normalitzat amb les ordres, sinó que lliura
es cobrarà una comissió de
un suport magnètic físic, que el Banc transmet per al seu procés.
3,5 €.
Transferències urgents. Aquelles que s’executen, seguint instruccions del client, en el mateix dia per
acreditar en el compte de l’entitat del beneficiari també el mateix dia. Les transferències urgents podran ser
tant en euros com en divises amb destí a EEE i a la resta de països, en cas de ser possible segons mercat
de divises.
Transferències immediates. El termini màxim d’execució per part del Banc serà en el moment en que es
rebin les instruccions del client (aproximadament 10 segons). Les transferències immediates podran ser en
euros amb destí EEE i sempre que el Banc beneficiari estigui adherit al Subsistema d’Intercanvi de
transferències immediates.
Sol·licituds de:
 anul·lació, devolució o modificació de transferències emeses
 informació sobre dades relatives a l’origen, quan l'esmentada informació excedeixi de les dades que
obligatòriament facilita l’entitat
 informació sobre dades relatives a l’aplicació, quan la sol·licitud es produeixi dins del període
compromès per a l’emissió o abonament de la transferència.

Comissió addicional
0,10% mín. 6€

Comissió addicional
0,10% mín. 6€

Comissió única
30 €

Transferències, nòmines i ordres de pagament emeses amb dades incorrectes o insuficients. (Prèvia
comunicació i acceptació del client). A percebre de l’ordenant.
Aquesta comissió es percebrà en aquells casos en que es produeixi la omissió o error de alguna de les
següents dades:
 Nom o raó social del beneficiari
 CCC o IBAN complert i vàlid del beneficiari.
 BIC (Bank Identifier Code) o codi Swift, de l’Entitat del beneficiari (Reglament (CE) 924/2009, del
Parlament Europeu i del Consell)

comissió addicional
18 €
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El Banc es reserva el dret a acceptar o no la transferència, a establir amb caràcter general o particular un
termini superior d’execució de la mateixa i, a percebre la comissió addicional per dades insuficients o
incorrectes, si el client no proporciona la totalitat de les dades anomenades anteriorment
Per transferències rebudes amb despeses BEN o SHA i amb dades incorrectes o insuficients. (Prèvia
comunicació i acceptació del beneficiari.) A percebre del beneficiari.
En cas de recepció de transferències, nòmines o ordres de pagament amb dades insuficients o incorrectes,
que no permetin el seu tractament automatitzat. L’entitat es reserva el dret de devolució.
Aquesta comissió es percebrà en aquells casos en que es produeixi l’omissió o error d’alguna de les
següents dades:

comissió addicional
18 €

 CCC o IBAN complert i vàlid del beneficiari.
 BIC (Bank Identifier Code) o codi Swift, de l’Entitat del beneficiari (Reglament (CE) 924/2009, del
Parlament Europeu i del Consell)
Per despeses SWIFT.

15 €

Per despeses de corresponsal en les operacions amb opció OUR

30 €

Per compliment d’instruccions especials, quan l’ordenant instrueix que es realitzin accions especials d’avis,
contacte o comunicacions especials amb el beneficiari que impedeixin el tractament automàtic de
l’operació.

20 €

Per l’emissió de justificants unitaris en transferències múltiples addicionals al document resum de liquidació
a petició de l’ordenant.

0,3 €

A més a més de les tarifes indicades, es cobraran en concepte de despeses de correu les que es generin per aquest concepte en la
realització de l’operació l’emplenament de la qual requereixi enviament de carta-comunicació.
Es faran repercutir al client les despeses de courier que es generin per aquest concepte en la realització de les operacions, sempre que el
client hagi acceptat prèviament aquest sistema d’enviament.

NOTA 1. Es consideren dies hàbils, els dies d’obertura comercial, als efectes necessària per a l’execució d’una transferència, dels proveïdors
de serveis de pagament de l’ordenant o del beneficiari que intervenen en l’execució de la transferència.
NOTA 2. S’entén per transferència amb l’exterior tota aquella operació efectuada per iniciativa d’una persona física o jurídica amb la finalitat
de que es lliuri una quantitat de diners del beneficiari de la mateixa, qualsevol que sigui la forma en què es prevegi la recepció o lliurament
del fons sempre que l’ordenant, en el cas de transferències ordenades o el beneficiari, en el cas de les rebudes, lliuri o rebi els fons a
Espanya, i el corresponent beneficiari o ordenant estigui situat en estats tercers, inclusos els de la Unió Europea.
NOTA 3. Els traspassos euros entre comptes en euros del propi ordenant, en el mateix banc i dins de la mateixa oficina, es consideraran
exempts de comissió.
NOTA 4. Les transferències realitzades pel sistema “d’ordre permanent” tindran un cost addicional per transferència de 0,60 euros en
concepte de conservació i manteniment de dades.
NOTA 5. Quan correspongui, segons la classe d’operació, es percebrà per canvi de divises, la comissió addicional prevista en la Condició
General nº 6 de l’epígraf 45.
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2.5. PAGAMENT DE NÒMINES (NACIONALS I EEE)
COMISSIÓ PER OPERACIÓ
ORDRES DE PAGAMENT DE NÒMINES
(empresa ordenant)

Ordre en suport magnètic o per
Internet
%
Mínim

Ordre en relació o llistat
%
Mínim

Abonament en compte:



Sobre la mateixa entitat
Sobre altres entitats

0,02
0,05

0,15 €
0,30 €

PAGAMENT DE NÒMINAS EN EFECTIU
(Empresa ordenant)
A les finestretes del mateix Banc mitjançant relacions facilitades per l’empresa ordenant.
Als locals de l’empresa.

0,03
0,05

0,45 €
0,60 €

COMISSIÓ PER CADA PAGAMENT
%
Mínim
0,075
0,60 €
0,1
0,90 €

En els pagaments de nòmines mitjançant abonament en compte, el Banc no remetrà al beneficiari cap avís de l'abonament, atès que aquest
ja haurà estat preavisat explícitament en el full de liquidació individual d'abonaments que l'empresa remetrà al perceptor. En cas que
l'empresa sol·liciti que el Banc expedeixi avís d'abonament en compte, es meritarà, a més a més, 0,07 € de comissió per cada abonament en
compte.
Els bancs no tractaran ni manipularan cap document intern de les empreses justificatiu dels imports abonats per nòmina.
Per evitar les demores que es puguin originar en el pagament de les nòmines, l'empresa ordenant haurà de complir els requisits següents:



Fons disponibles suficients en els seus comptes.
Lliurament de l'ordre amb una antelació respecte a la data de pagament de:

-

En suport magnètic, 5 dies hàbils.
En llistat o relació manual, 8 dies hàbils.

Per poder aplicar la tarifa reduïda per suport magnètic, el nombre d’operacions per cada suport rebut, d’acord amb les especificacions del
Consell Superior Bancari, haurà de ser igual o superior a 200.
En el pagament de nòmines als locals de l’empresa, aniran per compte d’aquesta les despeses originades per trasllat de fons i mesures de
seguretat, llevat d’un pacte en contra.
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3. TARGETES
3.1. COMERÇOS
NEGOCIACIÓ DE FACTURES DE VENDA
S’haurà de percebre la comissió establerta en el contracte d’adhesió al sistema corresponent.
Comissió addicional per operacions fraccionades a titulars de targetes: segons el contracte d’adhesió. El cobrament d’aquesta comissió al
comerç exclou el titular de la targeta del pagament d’interessos corresponents als ajornaments, recollit en els documents contractuals.

COMISSIÓ
MENSUAL (*)

TIPOLOGÍA TERMINAL PUNT DE VENDA

TPV – (Servei de Terminal Punt de Venda (TPV) - Pel manteniment i cessió del terminal.

30 €

TPV Virtual –(Servei de Terminal de Punt de Venda Virtual) - Pel manteniment del programa de recollida d’operacions
a través d’Internet, com també del sistema de connexió electrònica segura.

18 €

Servei de Terminal Punt de Venda Integrat amb solucions adaptades al client: hardware y software específic per a la
gestió del punt de venda - Pel manteniment i la cessió del terminal.

150 €

(*)En els casos en què el terminal no sigui propietat del banc i quan el contracte ho estipuli d’aquesta manera, es repercutiran les despeses
de cessió i manteniment del terminal en lloc de cobrar la comissió.

3.2. TITULARS DE LES TARGETES
TARGETES VISA, MASTERCARD - Comissió d’emissió i manteniment de targetes de dèbit i crèdit (la comissió de manteniment es percebrà
anualment).

Targeta Tipus

Principal

Ivaj – Carnet Jove
Consell Valencià de l’Esport – Targeta Esportiva
Visa Electron
BS Card Maestro
BS Card MasterCard
BS MasterCard Or
Classic
Prestige” tipus “Classic”
Prestige” tipus “Or”
Oro
Platinum
MasterCard Black

8,40 €
15 €
30 €
30 €
30 €
32 €
47 €
47 €
90 €
90 €
120 €
600 €

Addicionals
8,40 €
15 €
25 €
25 €
25 €
25 €
25 €
25 €
45 €
40 €
90 €
600 €

Comissió per retirada d’efectiu a crèdit i dèbit mitjançant targeta a caixers automàtics i a oficines , per operació,
Operacions a Espanya

Retirada d’efectiu a dèbit
mitjançant targeta

Pròpia
Entitat

Altres entitats

0

Es repercutirà como a màxim el 100% de la comissió
que cobri l’entitat propietària del caixer a Banc Sabadell i
que serà informada prèviament al propi caixer.

Operacions fora d’Espanya
4,50%
mín. 4 €

Banc de Sabadell S.A. podrà pactar contractualment amb el client tarifes per serveis de pagament inferiors de les declarades en aquest epígraf, així com per
conceptes diferents als previstos.

Banc de Sabadell, S.A.
Epígraf 90

En vigor des del 07.01.2022
Pàgina 9

Retirada d’efectiu a crèdit
mitjançant targeta

4,00%
mín. 3€

Es repercutirà com a màxim el 100% de la comissió que
cobra l’entitat propietària del caixer a Banc Sabadell i
que serà informada prèviament en el propi caixer, més
una comissió del 4% mín. 3€

5,00%
mín. 4€

COMISSIÓ
Comissió per consultes de saldos i moviments:
 En caixers automàtics propis
 A la resta de caixers automàtics

Exempt
0,90 €

Comissió per compres en comerços a l’estranger fetes en divisa diferent de l’euro. Aquesta
comissió inclou la comissió de canvi que aplica el Centre Compensador Internacional.

3,50%

Comissió per retirada d’efectiu a dèbit i crèdit mitjançant targetes en caixers automàtics de
l'Entitat, per targetes emeses per altres entitats fora de la zona euro.

3,00%, Mínim 3 € per operació.

Comissió per traspàs del compte de la targeta al compte bancari
Comissió addicional en aquelles targetes que tinguin incorporades la funció de moneder i/o
prepagament

4,00 % Mín.3 € per operació.
1,20 euros por recàrrega

3.3 TARGETES AMB PRESTACIONS ESPECIALS
TARGETES – AFFINITY (Visa i MasterCard)
Són targetes identificades expressament amb l’anagrama i el nom de Col·lectius, associacions, col·legis oficials, gremis, etc.
S’aplicaran les mateixes condicions corresponents a l’apartat 3.2 d’aquest epígraf per a d’operativa a crèdit i per a l'operativa a dèbit.

TARGETES VISA/ MASTERCARD BUSINESS Y PROFESIONAL
S’aplicaran les mateixes condicions corresponents a l’apartat 3.2 d’aquest epígraf per a l'operativa a crèdit i per a l'operativa a dèbit,
excepte la comissió d’emissió i manteniment anual de targeta de crèdit, que serà de 70 € per a la targeta OR/Superior, de 45 € per a la
targeta PLATA/Estàndard i de 50 € per a la targeta amb imatge personalitzada.
TARGETES VISA/ MASTERCARD CORPORATE
S’aplicaran les mateixes condicions corresponents a l’apartat 3.2 d’aquest epígraf, excepte la comissió d’emissió i manteniment anual de
targeta de crèdit , que serà de 70 € per a la targeta OR/Superior i de 40 € per a la targeta PLATA/Estàndard.
TARGETES BS CARD MASTERCARD EUROP ASSISTANCE
S’aplicaran les mateixes condicions corresponents a l’apartat 3.2 d’aquest epígraf, excepte la comissió d’emissió i manteniment anual de
targeta de dèbit, que serà de 33 €.

TARGETES VISA/MASTERCARD TIPO REVOLVING (Shopping, Compra-Fàcil, Compra Master y Plus)
Són targetes per finançar les compres, retirades d’efectiu i despeses realitzades, el crèdit de les quals s’amortitza mitjançant quotes
pactades contractualment i permeten disposicions successives del crèdit amortitzat.
S’aplicaran les mateixes condicions corresponents a l’apartat 3.2 d’aquest epígraf per a l'operativa a crèdit i per a l'operativa a dèbit, a
excepció de:

Comissió d’emissió i manteniment anual de targeta de dèbit: 25 €.
 Comissió trimestral per no disposició: Es percebrà una comissió de 4,51 € al trimestre si el crèdit de la targeta no presenta saldo
disposat durant un període consecutiu de tres mesos.

Banc de Sabadell S.A. podrà pactar contractualment amb el client tarifes per serveis de pagament inferiors de les declarades en aquest epígraf, així com per
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TARGETES ACEM (Associació Catalana d’Estacions de Esqui i Activitats de Muntanya)
S’aplicaran les mateixes condicions corresponents a l’apartat 3.2 d’aquest epígraf, a excepció de la comissió d’emissió i manteniment anual
de targeta de crèdit que serà de 45 € per la targeta ACEM individual, i de 90 € per la targeta ACEM familiar.
TARGETES ESPECIALS PER A GASOIL BONIFICAT
 Per a comerços:
Negociació de factures de venda: segons el contracte d’adhesió al sistema corresponent.
 Per a titulars:
Comissió d’emissió i manteniment anual de targeta de crèdit percebre en l’emissió o renovació i manteniment: 6,01 € per a la targeta
principal i 4,81 € per a les targetes addicionals.

3.4. TARGETES I DISPOSITIUS DE PAGAMENT DINÀMIC EN AUTOPISTES DE PEATGE
Comissió d’emissió (incloent el cost del dispositiu): comissió a percebre en l’alta del servei i per emissió de
duplicat de targetes o dispositiu per causa imputable al titular

50€

Comissió de manteniment anual (a partir del segon any inclusivament)

15€

3.5. TARGETES DE PREPAGAMENT
COMISSIÓ
Comissió d’emissió

6€

Comissió de manteniment anual (a partir del segon any i sempre que la targeta no hagi caducat)

Exempta

Comissió de manteniment post caducitat de la targeta , aplicable sempre que hi hagi saldo romanent a la
targeta . No es percebrà quan en el mateix període s’hagi repercutit la comissió d’emissió de la targeta, ja sigui
per nova emissió o renovació
Recàrrega de la targeta

5 € trimestrals
1 % Mín. 1 €

Recuperació de l’import disponible de la targeta. Aquesta comissió es incompatible amb a repercussió de la
comissió anual de manteniment post caducitat i no superarà el límit disponible de la targeta si es inferior

8€

Comissió per compres en comerços a l’estranger fetes en divisa diferent de l’euro. Aquesta comissió inclou la
comissió de canvi que aplica el Centre Compensador Internacional.

3,00 %

Comissió d’emissió per duplicat de targeta - Per cada reposició d’una targeta per causa imputable al titular.

3,01 €

Estampació de fotografia, imatge del titular, o logotip d’empresa en la targeta - Per l’estampació d’una
fotografia, imatge o del logotip de l’empresa titular, en el moment de l’emissió de cada targeta, per nova
emissió, renovació o substitució.

10 € per
estampació

Comissió per retirada d’efectiu (per operació)
Operacions a Espanya

Mitjançant targetes
prepagament

Pròpia
Entitat

Altres entitats

0

Es repercutirà como a màxim el 100% de la comissió
que cobri l’entitat propietària del caixer a Banc Sabadell i
que serà informada prèviament al propi caixer.

Operacions fora d’Espanya
4,50%
mín. 4 €
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3.6. TARGETES INGRESADORES

COMISIÓN
Comissió d’emissió: Primera quota anual

6,00 €

Comissió de manteniment: quotes anuals següents

6,00€ anual

targeta Comissió d’emissió per duplicat de targeta - Per cada reposició d’una targeta por causa imputable
al titular

3,00€

Estampació de fotografia, imatge del titular, o logotip d’empresa a la targeta - Per l’estampació d’una
fotografia, imatge o logotip de l’empresa titular, en el moment de l’emissió de cada targeta, per nova
emissió, renovació o substitució.

10 € per estampació

3.7. SERVEIS ADDICIONALS PER ALS TITULARS DE LES TARGETES
CONCEPTE

COMISIÓN

Servei de Comerç Electrònic Segur - Servei que permet realitzar compres a través d’Internet de manera segura,
mitjançant una contrasenya associada a la targeta registrada pel Banc.
Comissió.

Anual a percebre
per endavant: 3 €.

Mobipay - Per activació per a pagaments a través del telèfon mòbil o dispositius similars.
Servei d’informació de targetes en format electrònic - Servei que permet a les empreses consultar en qualsevol
moment a través d’Internet les operacions realitzades per les seves targetes, així com elaborar informes de les
esmentades operacions agrupades per sectors d’activitat, per departaments, per data d’operació, etc.
Emissió d’ordre de pagament amb targeta virtual.
Estampació de fotografia, imatge del titular, o logotip d’empresa en la targeta - Per l’estampació d’una fotografia,
imatge o del logotip de l’empresa titular, en el moment de l’emissió de cada targeta, per nova emissió, renovació o
substitució. No serà aplicable a l’apartat 2.2.1 per a targetes Affinity, i a l’apartat 2.2.2 per a targetes amb imatge
personalitzada.
Comissió d’emissió per duplicat de targeta - Per cada reposició d’una targeta per causa imputable al titular.
Lliurament de targeta a domicili - Per la petició d’aquest servei per part del titular.

18 €/any.

3 € mensuals
0,50 € per cada
ordre de pagament.
10 € per
estampació

3,01 €.
3,01 €

Petició de fotocòpies de factures - Quan havent proporcionat prèviament al client la informació necessària per a la
verificació de les seves operacions, és a dir, tant els duplicats dels justificants com l’extracte d’aquelles, el client
faci la petició de fotocòpies d’aquests documents, i sempre que la petició respongui a operacions correctament
carregades.

4,51 € per
fotocopia

Extracte especial mensual d’operacions a dèbit - Per la sol·licitud d’aquest servei i sens perjudici de la informació
sobre les operacions realitzades que constarà en l’extracte gratuït del compte associat d’acord amb el que
estableix l’annex VI de la Circular 8/1990.

0,6 € mensuals.

Contractació de serveis addicionals que amplien les prestacions associades a una targeta - Contractació de serveis

Comissió anual de
30,05 € per cada
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addicionals d’assistència en viatge, que cobreix bàsicament, en viatges abonats amb la targeta: despeses
mèdiques i d’hospitalització, repatriació o retorn anticipat per malaltia o accident i localització d’equipatge
extraviat, segons les especificacions detallades en les clàusules del contracte.. L’esmentada comissió no serà
aplicable a la targeta tipus BS Card MasterCard Europ Assistance recollida en el punt 2.2.4.

servei

Ordre de pagament de rebuts domiciliats amb targeta de crèdit - Per l’ordre de finançament a través de la targeta
de crèdit del pagament dels rebuts domiciliats.

1,20€ per cada
rebut.

Cancel·lació anticipada, parcial o total, del saldo pendent de targetes de crèdit - Per la cancel·lació anticipada,
parcial o total, del saldo pendent, en cas que tingui modalitat de pagament aplaçat/fraccionat, S’entén com
modalitat de pagament aplaçat/fraccionat, el pagament del deute resultant de les operacions realitzades amb la
targeta efectuat mitjançant pagaments mensuals que incloguin amortització de capital i interessos.
Per a aquells crèdits subjectes a la Llei 7/1995 de 23 de març, de crèdit al consum, contractats fins el
25/09/2011, aquesta comissió s’aplicarà en operacions a tipus d’interès fix. En operacions a tipus d’interès
variable, aquesta comissió mai podrà excedir de l’1,5% del capital reemborsat anticipadament.
Per als contractes de crèdit contractats a partir del 25 de setembre de 2011, afectats per la Llei 16/2011, de 24
juny, de contractes de crèdit al consum, s'establirà una compensació per reemborsament anticipat de l'1 % de
l'import del crèdit reemborsat anticipadament si el període restant entre el reemborsament anticipat i la terminació
del contracte de crèdit és superior a 1 any, o del 0,50 % si el període no supera un any. La citada compensació es
podrà percebre sempre que el reemborsament anticipat es produeixi durant un període en el qual el tipus deutor
sigui fix i no excedirà de l'import de l'interès que el consumidor hauria pagat durant el temps comprès entre el
reemborsament anticipat i la data pactada de finalització del contracte de crèdit.
Comissió de gestió per fraccionament del pagament - En cas d’acollir-se a la possibilitat d’ajornar en diversos
mesos sense interessos el pagament d’operacions concretes, o el pagament del saldo pendent de la targeta, tant
als clients amb targeta amb pagament total a final de mes que acceptin ofertes específiques que el banc els pugui
fer com per a targetes que ofereixin modalitats de pagament amb aquest tipus de fraccionament.

CONCEPTE
Despesa per a la reclamació de pagaments no atesos (gestió externa) (1)
G Despesa per a la reclamació de pagaments no atesos (gestió interna) (1)

3% sobre el capital
que s’amortitza

20 euros per
operació

DESPESA
29€
39€

(1) Per la preparació, tramitació i realització de la reclamació personalitzada de pagaments no atesos derivats de liquidacions vençudes i
impagades, es percebrà una despesa per les gestions telefòniques realitzades. En el cas de particulars persones físiques, la compensació
només es percebrà en cas de demora en el pagament d’un saldo deutor per temps igual o superior a tres (3) diez hàbils. S’estableix com a
llindar mínim exent pel cobrament d’aquestes despeses la suma de 29 euros com a import del pagament no atès objecte de reclamació. Les
despeses es percebran una Les despeses es percebran per una sola vegada per a cada pagament no atès objecte de gestió de reclamació i
no es repetiran per la reclamació d'aquest mateix pagament, ni tampoc es penalitzarà aquesta liquidació impagada mitjançant la previsió
d'altres despeses adjacents.
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4. COMPTES DE PAGAMENT
4.1. Comissions per serveis prestats a titulars de comptes de pagament
Comissió de manteniment de comptes de pagament en general:
Es percebrà una comissió de 240,00 EUR anuals per compte (*). Els comptes a la vista de la marca Activobank estan exemptes d’aquesta
comissió
(*) Les liquidacions es podran portar a efecte per períodes inferiors a l'any, moment en què es meritarà i carregarà la part proporcional de la
comissió.

Comissió d’administració:
Es percebrà una comissió de 0,80 EUR per anotació, amb les següents exempcions:
a) Càrrec de xecs i pagarés.
b) Abonament i càrrec d'interessos i comissions.
c) Ingressos i reintegraments d'efectiu.

El càrrec d'aquesta comissió es farà coincidint amb la liquidació periòdica del compte.

Comissió per emissió de llibreta:
Es percebrà una comissió de 10,00€ per les emissions de noves llibretes i successives, i en les emissions per pèrdues. Les persones menors
de 18 anys i a partir de 65 anys estan exemptes del pagament d’aquesta comissió.

Comissió per descoberts tàcits en comptes de pagament i excedits en comptes de crèdit:
En cadascuna de les liquidacions previstes contractualment es percebrà una comissió d'un 4,50 % amb un mínim de 15 EUR sobre el major
descobert durant el període liquidat. Aquesta comissió es cobrarà únicament quan es tracti de descoberts comptables.
En descoberts en comptes a la vista amb consumidors, el cobrament d'aquesta comissió juntament amb els interessos no donarà lloc a una
taxa anual equivalent (TAE) superior a 2,5 vegades l'interès legal del diner.

Comissió per la gestió de devolució a oficines de dèbits domiciliats:
Per la gestió de devolució a oficines de dèbits domiciliats amb autorització del client i que, després del seu dèbit sol·licita que sigui l’oficina qui
realitzi la gestió de la devolució en termini, per disconformitat o per excedir el dèbit l’import autoritzat, es percebrà una comissió de 3,00 €
per rebut retornat. No aplica per la primera vegada que es carrega un dèbit en una nova domiciliació, ni per domiciliacions de dèbits no
autoritzats per l’usuari. Les devolucions de dèbits realitzades per l’usuari mitjançant canals a distància, no generen el cobrament d’aquesta
comissió.

Comissió per extractes addicionals:
Informació normalitzada addicional sobre moviments de comptes (compte corrent, compte de crèdit, targeta de dèbit o de crèdit i similars) a
petició del client.
Per l’emissió de duplicats d’extractes en oficines es percebrà una comissió de 3,00€.
Per la petició d’extractes periòdics addicionals, amb periodicitat distinta a la més freqüent exigida per la normativa, es percebrà una comissió
De 0,50€ per extracte.
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Comissió per ingrés en efectiu a compte de tercers:
Es percebrà una comissió de 5 € per cada ingrés en efectiu per caixa realitzat per terceres persones (no titulars ni autoritzats del compte).
Aquesta comissió es repercuteix per la inclusió d'informació addicional, sobre el concepte de l’ingrés (no es repercutirà per la sola inclusió del
nom de l’ordenant de l’ingrés), en cada anotació corresponent a ingressos per caixa, a sol·licitud de qui realitza l'ingrés i amb la limitació de
caràcters del sistema informàtic existent. La comissió es pagarà en efectiu per la persona que efectua l'ingrés i en el moment de la seva
realització.

Comissió pel servei d’ingrés d’efectiu per finestreta:
Es percebrà una comissió de 2,50 euros per cada ingrés realitzat per finestreta a una oficina de Banc Sabadell. Aquesta comissió es
aplicable als ingressos realitzats mitjançant el Compte Expansió Digital.

Comissió pel servei de retirada d’efectiu per finestreta:
Es percebrà una comissió de 2,50 euros per cada retirada d’efectiu realitzada per finestreta a una oficina de Banc Sabadell. Aquesta
comissió és aplicable a les retirades d’efectiu realitzades mitjançant el Compte Expansió Digital.

Comissió per traspàs:
Per les transferències efectuades en moneda diferent, es percebrà una comissió del 0,25% amb un mínim de 6,02 en concepte de comissió
de canvi.

Servei de pagament de tercers:
Servei destinat a clients que reben pagaments de tercers a través de la xarxa de caixers del grup Banc Sabadell mitjançant targeta de crèdit/
dèbit i/o llibretes de l’entitat. ES percebrà una comissió de 0,33 euros per operació a repercutir al client que contracta el servei, no aplicable
a tercer pagador.
Aquesta tarifa es incompatible amb la comissió per ingrés en efectiu a compte de tercers.

Cessió/entrega de bitllets estrangers:
Per la cessió/entrega de bitllets estrangers pel meritatge o abonament en la mateixa moneda, es percebrà una comissió de manipulació del
2,50 %, amb un mínim de 6,01 €.

Despeses per la gestió de reclamació de posicions deutores vençudes o descoberts tàcits en comptes a la vista:
Per les despeses de preparació, tramitació i realització de la reclamació personalitzada de saldo o posicions deutores per excedit de crèdit o
descoberts tàcits de comptes a la vista es percebrà una despesa de gestió telefònica externa de 28€ o de gestió telefònica interna de 39€.
Per al cas de titulars persones físiques, la compensació només es percebrà en cas de demora en el pagament dun saldo deutor per un temps
igual o superior a tres (3) dies hàbils. S’estableix com a llindar mínim exempt del cobrament d’aquestes despeses la quantitat de 29€ com a
import de saldo deutor objecte de la reclamació. Les despeses es percebran per una sola vegada per a cada posició deutora objecte de gestió
de reclamació i no es repetiran per la reclamació daquest mateix saldo deutor, ni tampoc es penalitzarà aquesta posició deutora mitjançant la
previsió daltres despeses adjacents.
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4.2. Tarifes específiques per determinats comptes de pagament:
Compte de Pagament Bàsic:
De conformitat amb el previst a l’Ordre ECE/228/2019, de 28 de febrer, sobre comptes de pagament bàsic, procediment de trasllat de
comptes de pagament i requisits de llocs web de comparació, que desenvolupa el Reial Decret Llei 19/2017, de 24 de novembre, de
comptes de pagament bàsic, trasllat de comptes de pagament i comparabilitat de comissions; es podrà percebre una comissió màxima, única
i conjunta per la prestació dels serveis inclosos en aquest compte.
Comissió de
manteniment
del compte
anual EUR (1)

Serveis inclosos (2)




36,00€




Dipòsit de fons en efectiu en euros.
Retirades de diner en efectiu a oficines del Banc.
Retirades d’efectiu mitjançant targeta de dèbit en caixers automàtics del Banc situats a Espanya o en altres
Estats membres de la Unió Europea.
Operacions de pagament mitjançant una targeta de dèbit, inclosos els pagaments en línia en la Unió Europea.
Fins 120 operacions de pagament anuals en euros dintre de la Unió Europea consistents en pagaments
realitzats en execució de dèbits domiciliats i transferències estàndard, inclosos els pagaments realitzats en
execució d’ordres permanents, en les oficines de l’entitat i mitjançant els serveis en línia de l’entitat de crèdit
quan aquesta disposi d’ells. (3)

(1) Dèbit de 3,00€ mensuals amb cobrament trimestral.
(2) Es podran percebre les comissions o despeses que tingui establertes, pels serveis diferents als contemplats en aquest apartat, sol·licitats
pel client.
(3) La comissió o despesa per les operacions que excedeixin de cada una de les quanties d’aquest apartat no podran superar en còmput
anual a les comissions o despeses mitges que apliqui el Banc per cada tipus d’operació, que es troben a disposició del Titular en qualsevol
oficina o a la pàgina web del Banc i de les que el client serà prèviament informat.

Compte “EXPANSIÓ”:
El compte “Expansió” implica tenir domiciliada una nòmina, subsidi d’atur o ingrés regular mensual, per un import mínim de 700,00 euros, o
tenir domiciliada una pensió per jubilació, o tenir entre 18 i 29 anys (ambdós inclosos). S’exclouen, i no s’integren pel còmput de l’import
mínim de 700,00 euros, els ingressos procedents de comptes oberts en el Grup Banc Sabadell a nom del mateix Titular.

Comissió de manteniment
del compte
anual EUR

120,00€

Serveis inclosos










Manteniment del Compte “Expansió”.
Una targeta de dèbit modalitat “Classic”, per titular (emissió i manteniment).
Una Targeta de crèdit modalitat “Classic”, per titular (emissió i manteniment).
Servei BS Online.
Servei d’alertes BS Mòbil gratuït.
Negociació i compensació de xecs en euros domiciliats en entitats de crèdit espanyoles.
Transferències nacionals en euros y transferències a països del EEE en euros, corones sueques y leus
romanesos, seran gratuïtes si es realitzen pels següents canals a distància: ordinador, app mòbil i web
mòbil, telèfon i caixers automàtics de Banc Sabadell, excepte les transferències immediates i urgents.
Retirades d’efectiu a dèbit mitjançant targeta en caixers automàtics, per imports iguals o superiors a
60 €, en caixers automàtics de Bankia i les entitats adherides a la xarxa Euro 6000 (Abanca, BMN,
Ibercaja, Kutxabank, Unicaja, Liberbank, Caja EspañaDuero, Cajasur, Caixa Ontinyent, Colonya Caixa
Pollença). Per retirades d’efectiu a la resta d’entitats financeres, es repercutirà com a màxim l’import
de la comissió cobrada per l’entitat propietària del caixer a Banc Sabadell i que serà informada
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prèviament al propi caixer.

Compte “EXPANSIÓ PREMIUM”:
Per accedir i mantenir les condicions del compte “Expansió Premium” el client haurà de complir algun dels requisits següents:
a.

b.

c.
d.

Tenir domiciliada una nòmina, pensió, subsidi d’atur o ingrés regular mensual per un import mínim de 3.000,00 euros. S’exclouen i no
s’integren pel còmput d’aquest import mínim de 3.000,00 euros els ingressos procedents de comptes oberts en el grup Banc Sabadell a
nom del mateix titular.
Tenir un saldo mig mensual al Banc en recursos superior a 75.000,00 euros, calculat com la suma de saldos del mes anterior de:
comptes a la vista, dipòsits, renda fixa a venciment, assegurances de vida/estalvi, fons d’inversió, valors cotitzables i no cotitzables,
plans de pensions, plans de previsió de EPSV i BS Gestió de Carteres i Fons.
Ser titular d’un mínim de 10.000 accions de Banc de Sabadell, S.A.
Tenir domiciliada la nòmina, pensió o ingrés regular mensual per un import mínim de 700,00 euros, s’exclouen els ingressos
procedents de comptes obertes en el grup Banc Sabadell a nom del mateix titular, i a més, tenir contractat a través de Banc Sabadell
un dels següents productes:

Una assegurança de protecció (autos, salut, llar, dental, decessos, protecció pagaments, accidents i vida risc). S’exclouen d’aquest
concepte les assegurances de vida estalvi.

Un contracte d’autorrenting

Fons d’inversió per un import global mínim de 10.000,00 euros.

Un pla de pensions individual, un pla de previsió assegurat o un pla EPSV, amb un saldo mínim dipositat al Banc, amb algun
d’aquests productes, de 10.000,00 euros.

Tenir en contracte de valors del Banc, un mínim de 10.000,00 euros en accions.

Comissió de manteniment
del compte
anual EUR

Serveis inclosos




Exempta







Manteniment i administració del Compte “Expansió Premium”.
Una targeta de dèbit per titular (emissió i manteniment).
Una Targeta de crèdit per titular en la seva modalitat Or, Clàssic o la targeta de crèdit comercialitzada
de forma equivalent per certs segments o col·lectius (emissió, manteniment i renovació).
Servei BS Online.
Servei d’alertes BS Mòbil gratuït.
Negociació i compensació de xecs en euros domiciliats en entitats de crèdit espanyoles.
Transferències nacionals en euros y transferències a països del EEE en euros subjectes al Reglamento
CE 924/2009): gratuïtes, excepte transferències immediates.
Retirades d’efectiu a dèbit mitjançant targeta a caixers automàtics, per imports iguals o superiors a 60
€ en caixers automàtics de Bankia i les entitats adherides a la xarxa Euro 6000 (Abanca, BMN, Ibercaja,
Kutxabank, Unicaja, Liberbank, Caja EspañaDuero, Cajasur, Caixa Ontinyent, Colonya Caixa Pollença).
Per disposicions a la resta dels caixers d’entitats financeres, es repercutirà com a màxim l’import de la
comissió cobrada per l’entitat propietària del caixer a Banc Sabadell i que serà informada prèviament al
propi caixer.
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Compte “EXPANSIÓ PLUS”:
Per accedir a tots els avantatges de l'Explica Expansió Plus han de complir-se els dos requisits següents (tots dos):
- Tenir domiciliats nòmina, pensió, subsidi de desocupació o ingrés regular mensual per un import mínim de 3.000 euros (no es considerarà
per al compliment d'aquest requisit l'ingrés regular mensual procedent d'un compte on l'ordenant aparegui al seu torn com a titular del
compte Expansió Plus)
- Tenir almenys dos rebuts de consum domèstic domiciliats (electricitat, gas, telefonia fixa i Internet) en els últims dos mesos
Comissió de
manteniment del compte
anual EUR

Serveis inclosos







Una targeta de dèbit modalitat Oro (emissió i manteniment).
Una Targeta VISA Or o MasterCard tipus “*Clàssic” (emissió, manteniment i renovació).
Servei BS Online.
Servei d'alertes ”BS Mòbil” gratuït.
Negociació i compensació de xecs en euros domiciliats en entitats de crèdit espanyoles.
Transferències nacionals i a *EEE en euros, corones sueques i leus romanesos. subjectes al Reglamento
CE 924/2009): gratuïtes, excepte pagaments immediats.
Retirades d’efectiu a dèbit mitjançant targeta en caixers automàtics, per imports iguals o superiors a 60 €
en caixers automàtics de Bankia i d'entitats adherides a la xarxa EURO 6000 (Abanca, BMN, Ibercaja,
Kutxabank, Unicaja, Liberbank, Caja EspañaDuero, Cajasur, Caixa Ontinyent, Colonya Caixa Pollença. Per
retirades d’efectiu en la resta d'entitats financeres es repercutirà com a màxim l'import de la comissió
cobrada per l'entitat propietària del caixer a Banc Sabadell i que serà informada prèviament en el propi
caixer.

Exempta


Compte “KEY ACCOUNT PLUS”:
Comissió de
manteniment del compte
anual EUR

Serveis inclosos

Administració del COMPTE KEY ACCOUNT PLUS.
Retirades d’efectiu a dèbit mitjançant targeta en caixers automàtics de Bankia i les entitats adherides a la
xarxa Euro 6000 (Abanca, BMN, Ibercaja, Kutxabank, Unicaja, Liberbank, Caja EspañaDuero, Cajasur, Caixa
Ontinyent, Colonya Caixa Pollença). Per retirades d’efectiu a la resta dels caixers d’entitats financeres, es
repercutirà com a màxim l’import de la comissió cobrada per l’entitat propietària del caixer a Banc Sabadell i
que serà informada prèviament al propi caixer.


160,00

Emissió de transferències nacionals en euros, fins a 20.000 euros, il·limitades. Exceptuant
transferències que utilitzin comptes del Banc obertes al Banc d’Espanya i transferències immediates.

Emissió de transferències a països EEE en euros, fins a 20.000 euros, il·limitades. Excepte
transferències immediates.

Negociació i compensació de xecs en euros il·limitat. Per a xecs nacionals en euros domiciliats en una
entitat financera a Espanya, (Epígraf 3).

Una targeta BS Card MasterCard. (emissió i manteniment, no inclou les de targetes addicionals, per
les que es meritaran les comissions que corresponguin).

Una targeta VISA o MasterCard tipus “Classic” (emissió i manteniment, no inclou les de targetes
addicionals, per les que es meritaran les comissions que corresponguin).

Una targeta VISA Shopping (emissió i manteniment, no inclou les de targetes addicionals, per les que
es meritaran les comissions que corresponguin).
Recepció de transferències internacionals en euros o lliures esterlines, il·limitades. Transferències no subjectes
al Reglament 924/2009. (modificat pel Reglament (CE) 260/2012).
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(*) Les liquidacions es podran portar a efecte per períodes inferiors a l'any, moment en què es meritarà i carregarà la part proporcional de la
comissió.

NOTA 1. Emissió de talonaris especials: pagarés, xecs garantits i xecs no creuats. Només es subministraran aquest tipus de talonaris quan
existeixi petició expressa del titular, percebent una comissió de 7,00€ per talonari.
NOTA 2. A més a més de les tarifes indicades, es cobraran en concepte de despeses de correu les que es generin per aquest concepte en la
realització de l'operació l’acompliment de la qual requereixi enviament de carta-comunicació. Els imports per aquest concepte seran adaptats
simultàniament a qualsevol modificació de les tarifes postals.
Es faran repercutir al client les despeses de courier que es generin per aquest concepte en la realització de les operacions, sempre que el
client hagi acceptat prèviament aquest sistema d'enviament.
NOTA 3. Per la sol·licitud per compte i petició del client cada dos anys de la certificació negativa de residència a la Direcció General de la
Policia, d'acord amb la normativa vigent per als comptes de no residents, es percebrà una comissió de 30 EUR per a cada sol·licitud. Així
mateix, es repercutiran les despeses per la retirada de la certificació que apliqui la Direcció General de la Policia en cada moment.

5. COMPTE CORRENT DE CENTRALITZACIÓ DE FONS I CASH POOLING INTERNACIONAL
5.1. Compte corrent de centralització de fons (receptors d’ingressos i pagaments utilitzant la xarxa operativa
del Banc)
MODALIDAD OPERATIVA
Compte principal centralitzat amb comptes perifèrics: per cada operació si els traspassos
s’efectuen per moviments.
Compte principal centralitzat amb comptes perifèrics: per cada operació si els traspassos
s’efectuen per saldos de valoració o per saldos de posició.
COMISSIÓ D’INFRAESTRUCTURA (utilització de la xarxa)

COMISSIÓ DE TRANSFERÈNCIA
%
Mínim
0,02

0,30 €

0,02

1,50 €

COMISSIÓ MENSUAL

Per compte principal centralitzat.

180,30 €

Addicional per cada compte perifèric.

COMISSIÓ PER INFORMACIÓ SOBRE MOVIMENTS DEL COMPTE
Extracte habitual

6,01 €
COMISSIÓ
Mínim per cada
Per assentament
procés
__
__

Addicional en paper

0,01

3,01 €

Addicional en altres sistemes: suport magnètic, tèlex, terminal, banca electrònica, etc,

0,01

6,01 €

NOTA 1. A tots els efectes de condicions i legals, el compte corrent queda establert a l’oficina del mateix Banc que es convingui amb el titular.
N0TA 2. A l'operativa habitual d’aquests comptes (remeses de xecs, abonament de transferències, remeses d’efectes, etc.) se’ls aplicaran les
tarifes corresponents indicades en els seus epígrafs respectius.
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5.2. Servei “Cash Pooling” Internacional
El “Cash Pooling” internacional realitza la gestió de les posicions de comptes de diferents bancs situats en distints països com si es tractés
d’un sol compte, compensant posicions deutores amb posicions creditores. Les instruccions remotes i la informació per a determinar els
moviments de fons sobre els comptes s’efectuen a través del sistema estàndard internacional Swift.
SERVEI DE BANC TRESORER
Per estructura de Cash Pooling internacional (veure nota 1a)
Emissió d’instruccions remotes sobre comptes en altres entitats (veure nota 2a)
Per informació de comptes en altres bancs (veure nota 3a)
SERVEI DE BANC SATÈL·LIT

COMISSIÓ
160€ mensuals per compte
10€ per missatge
30€ mensuals per compte
COMISSIÓ

Per estructura de Cash Pooling internacional (veure nota 1a)

160€ mensuals per compte

Recepció d’instruccions remotes en l’entitat (veure nota 2a)

10€ per missatge

Per informació de comptes a altres bancs (veure nota 3a)

30€ mensuals per compte

NOTA 1. S’inclou recepció/enviament de missatges Swift del tipus extracte per informar de tots els moviments en compte fins a final del dia.
Inclou el saldo posició final i pot incloure el saldo valor.
NOTA 2. MT101: instruccions de forma remota sobre un compte situat en l’exterior.
NOTA 3. Comissió per l’enviament/recepció periòdic d’extractes de comptes a bancs estrangers (missatgeria MT94X). No serà aplicable quan
es contracti el servei Cash Pooling Automàtic Internacional.
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