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Tarifa de comissions, 
condicions i despeses 
repercutibles a clients 
En vigor des del 15.10.2015

EPÍGRAF 03 NEGOCIACIÓ, COMPENSACIÓ I DEVOLUCIÓ DE XECS

COMISSIÓ CORREU

ESPECIFICACIÓ
PER 
XEC

%o SOBRE 
NOMINAL 

DE L' 
XEC

MÍNIM PER 
XEC

PER ENVIAMENT 
EFECTUAT

Euros Euros

1.     Comissió per negociació i compensa-
ció de xecs 
(vegeu notes 3 i 4)

3,00 3,00 Vegeu nota 2

2.     Comissió per devolució de xecs 45,00 (a) 18,00 Vegeu nota 2

3.     Gestió de protest davant de notari 
(vegeu nota 5)

18,00 ---- ----

4.    Gestió declaració d'impagament “Llei 
canviària” (art. 146 i 147)

0,50 16,00 ----

5.    Formalització de conformitat “Llei 
canviària” (art. 110 Xecs conformats)

1,20 6,01 ----

6.    Comissió per emissió de xecs del ma-
teix banc a càrrec del Banc d'Espanya, 
a petició del client (per xec)

5,00 18,03 ----

7.     Sol·licitud de conformitat al banc 
lliurat a instàncies del client 
(Vegeu nota 1)

6,01 ---- ----

8.    Xecs no normalitzats 
(vegeu nota 4)

7,51 ---- ----

9.    En els pagaments d'efectiu mitjançant 
xec en plaça diferent d'on estigui 
domiciliat el compte, en concepte de 
despeses de comprovació de signatu-
ra i verificació de provisió de fons 

3,00 ---- ----

(a) En els casos de devolució per una part, aquesta comissió es percebrà sobre l'import nominal no pagat. 
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NOTA 1 Si el cedent sol·licita l'obtenció de conformitat telefònica no vinculant del banc lliurat, es percebran, a més de la comissió 
indicada al punt 7, les despeses de telèfon, fax o mitjà de comunicació utilitzat.

NOTA 2 Es percebran, en concepte de despeses de correu, les de franqueig generades per cada enviament.

NOTA 3 En cas que, com a resultat de la negociació i compensació de xecs aquest resultés impagat, s'aplicarà, a més de la co-
missió per negociació i compensació de xecs, la comissió prevista al punt 2 d'aquest EPÍGRAF.

NOTA 4 Es consideraran documents no normalitzats aquells que portin adherides etiquetes o cintes sobre les dades represen-
tatives d'aquests o sobre uns altres camps, com el reservat a l'import, a les signatures o al nom del beneficiari i el seu 
import sigui superior a 30.050,61 euros. Aquests xecs s'hauran de presentar per a la seva compensació física i meritaran 
la comissió prevista al punt 8 d'aquest EPÍGRAF.

 Aquesta comissió és addicional a la de l'apartat 1 (comissió per negociació i compensació de xecs) d'aquest EPÍGRAF.

NOTA 5 Aquesta comissió es cobrarà independentment de les despeses notarials.

NOTA 6 Les disposicions de llibretes d'estalvi efectuades per reinte grament en una plaça diferent d'on estigui domiciliada la 
llibreta, a efec tes de comissions, es consideraran com a xecs i es percebrà el que estableix la nota 8 de l'epígraf 10.


