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EPÍGRAF 00 CONDICIONS GENERALS DE LA TARIFA DE COMISSIONS, CONDICIONS I DESPESES REPERCUTIBLES A 
CLIENTS EN EUROS PER OPERACIONS EFECTUADES EN EL MERCAT NACIONAL

1. ÀMBIT D'APLICACIÓ:

Totes les condicions i comissions que es reflecteixen en aquesta tarifa tenen el caràcter de màximes. El banc pot aplicar condi-
cions més bones, en funció de la qualitat i del volum de contractació de cada client.

En les operacions o serveis sol·licitats pels nostres clients no tinguts en compte en aquesta Tarifa, que es facin amb caràcter 
excepcional o singular, s'establiran, en cada cas, les condicions aplicables.

2. DESPESES:

Per a Espanya, en les comunicacions i en l'enviament de la documentació corresponent a les operacions que s'expressen 
en cada epígraf de la tarifa, s'aplicarà la tarifa oficial que tingui publicada en cada moment la Direcció General de Correus i 
Telecomunicacions del Ministeri de Transports, Turisme i Comunicacions.

En els casos en què s'origini un enviament de correu a l'estranger, es cobraran les despeses corresponents a les tarifes postals 
internacionals vigents en cada moment. Vegeu l'apartat Condicions Generals de la Tarifa d'Estranger (epígraf 50).

En cas d'utilitzar sistemes privats de distribució/missatgeria, es repercutiran les despeses generades, sempre que s'utilitzin 
a sol·licitud del client. Igualment, seran a càrrec del client o ordenant les despeses de Telex, Fax, Swift, Impostos, Timbres i les 
comissions i despeses del corresponsal, si n'hi hagués.

3. ALTRES DESPESES

Les despeses d'intervenció de fedatari públic, d'escriptures i qualsevol altre concepte de caràcter extern justificat, es repercu-
tirà íntegrament al client.

4. REPERCUSSIÓ D'IMPOSTOS:

Seran de càrrec de cada titular tots els impostos presents i futurs que es puguin derivar del cobrament de les comissions i de 
les operacions establertes en la tarifa.

[1] La font utilitzada en el document a aquest efecte és la secció sobre Renda variable del Racó de l'Inversor de la CNMV  


