Tarifa de comissions,
condicions i despeses
repercutibles a clients
En vigor des del 28.02.2020
EPÍGRAF 05 SERVEIS DE PAGAMENT: ORDRES D'ENTITATS PER A CÀRREC DE DOMICILIACIONS, CESSIÓ DE REBUTS
DOMICILIATS / NO DOMICILIATS I DEVOLUCIONS (presos en gestió de cobrament o per a la seva compensació)
Les tarifes recollides en aquest epígraf tenen caràcter de màximes i s'apliquen tant a clients consumidors com no consumidors.
Notificant el càrrec de la domiciliació mitjançant justificant o nota en l'extracte. (Per cada domiciliació).
1.

Ordres automàtiques d'entitats per a càrrec de domiciliacions
amb cessió en suport magnètic.
1.1. Cessió d'ordres (a) (Vegeu nota 5)

COMISSIÓ
%o

MÍNIM Euros

CORREU

3,00

3,00

Vegeu nota 3

1.2. En aquells casos en què el banc lliura al Client el programa que conté l'aplicació per a cessió en suport magnètic o telemàtic,
es cobrarà, a més, una quota anual fixa de 148,08 euros en concepte d'“adhesió, manteniment i millores d'aquest”.
(a) Només s'admeten quan hi ha conformitat per a la seva recepció en suport magnètic per part de l'entitat destinatària final.
1.3. Conversió a format SEPA
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2,00

2,20
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2. Cessió física de rebuts / càrrecs normalitzats per les entitats emissores

COMISSIÓ

CORREU

0% 0

MÍN. (en euros)

2.1. Amb suport magnètic (vegeu nota 5)

4,00

3,00

Vegeu nota 3

2.2. Sense suport magnètic (vegeu nota 5)

5,00

3,50

Vegeu nota 3

2.3. Servei de rebuts no domiciliats
(l'emissor té l'opció de pagar un percentatge o un preu fix, segons el detallat)
2.3.1. Tarifa per PERCENTATGE:
Pagat en oficina BBVA (vegeu nota 6)

3,00

Mín.: 2,00 €----Màx.: 3,50
€

Pagat en caixer (ATM)

1,00

Mín.: 0,50 €----Màx.: 1,00
€

Pagat a bbva.es (Internet)

0,45

Mín.: 0,25 €----Màx.: 0,50
€

Pagat a Línia BBVA

1,50

Mín.: 1,00 €----Màx.: 1,75 €

20,00

Mín.: 0,35 €----Màx.: 100 €

Pagat amb targeta aliena (vegeu nota 11). Aquesta
comissió és addicional a la tarifa per percentatge/
rebut que correspongui al canal seleccionat.
2.3.2. Tarifa fixa per REBUT:
Pagat en oficina

3,50 €

Pagat en caixer (ATM)

1,00 €

Pagat a bbva.es (Internet)

0,50 €

Pagat a Línia BBVA

1,75 €

Pagat amb targeta aliena (vegeu nota 11). Aquesta
comissió és addicional a la tarifa per percentatge/
rebut que correspongui al canal seleccionat.

50,00 €

2.3.3. Comissió al pagador de BBVA, que realci el
pagament del rebut no domiciliat, en oficines BBVA.
Per oficina

3,00 € / rebut

Per caixer

1 € / rebut

2.4. Servei “Pagaments Express”.
(l'emissor té l'opció de pagar un percentatge o un preu fix, segons el detallat)
2.4.1. Tarifa per PERCENTATGE
Pagat en oficina BBVA (vegeu nota 6)

1,00

Mín.: 0,50 €----Màx.: 1,00
€

Pagat en caixer (ATM)

1,00

Mín.: 0,50 €----Màx.: 1,00
€

Pagat a bbva.es (Internet)

0,45

Mín.: 0,25 €----Màx.: 0,50
€
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2.4.2. Tarifa fixa per REBUT:
Pagat en oficina BBVA (vegeu nota 6)

1,00 €

Pagat en caixer (ATM)

1,00 €

Pagat a bbva.es (Internet)

0,50 €

Pagat amb targeta aliena (vegeu nota 11).
* Aquesta comissió és addicional a la tarifa per percentatge/
rebut que correspongui al canal seleccionat.

50,00 €

2.5. Compensació rebuts físics, a sol·licitud del cedent (vegeu nota
8)

7,51 (import únic)

2.6. En aquells casos en què el client fa entrega de rebuts físics perquè l'entitat gravi i emeti suport magnètic, es cobrarà
0,15 euros per rebut, a més de les comissions dels punts 2.1 o 2.2, segons que correspongui, en concepte de “captura de
dades i posterior gestió en suport magnètic”.
(b) Els lliuraments pel cedent del suport magnètic o rebuts físics, hauran 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 de la seva ordre, la qual cosa
coincidirà amb la data de càrrec al lliurat o presentació en cambres de compensació.
Comissió per cada devolució
3. Devolucions i anul·lacions d'ordres de càrrecs o rebuts (en postliquidació i preliquidació)

COMISSIÓ
%o

MÍNIM (Euros)

3.1. Mitjançant lliurament a l'entitat ordenant o cedent de suport magnètic o del justificant confeccionat pel banc. (vegeu nota 9)

6,00

5,00

3.2. Mitjançant devolució al cedent del rebut original.
(vegeu nota 4)

6,00

5,50

5,00

5,00

CORREU

Vegeu nota 3

4. Servei de refacturació de càrrecs
4.1. Per càrrec
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NOTA 1

Només es consideraran subjectes a aquest EPÍGRAF els rebuts domiciliats i ordres per a càrrec de domiciliacions que
reuneixin els requisits següents conjuntament:
a)

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 efectuat per establiment o instal·lació pròpia de
l'empresa facturadora situada en la plaça de pagament.
En la facturació corresponent a quotes periòdiques d'entitats educatives, culturals, recreatives i professionals, sense ànim de lucre, no és imprescindible la coincidència entre la plaça d'expedició i la plaça de pagament per a la seva
consideració dins aquest EPÍGRAF, sempre que es compleixin la resta de requisits.

b)

Pagadors quan es presenten.

c) Que corresponguin a quotes per serveis o usos de caràcter periòdic, lliurats a càrrec del consumidor o usuari final.
d) Que constin en el mateix rebut o ordre de càrrec com a domicili de pagament: banc, oficina pagadora i número de
compte; i hi hagi autorització prèvia i expressa per part del deutor perquè aquests rebuts o ordres de càrrec puguin
ser-li carregats en compte sense avís previ.
e) Que no impliquin finançament o bestreta de fons per al banc prenedor, ni desplaçament de valoració.
NOTA 2

En qualsevol cas, atès que es tracta de documents presos en gestió de cobrament, el seu import nominal serà abonat en
compte, un cop consolidada gestió de cobrament o càrrec en els comptes lliurats.

NOTA 3

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

NOTA 4

Totes les devolucions que s'hagin de fer d'efectes rebuts per suport o interconnexió, s'hauran de canalitzar necessàriament per aquests sistemes d'intercanvi.

NOTA 5

En cas que es produeixi alguna devolució, com a resultat de la gestió de cobrament en les ORDRES D'ENTITATS PER A
CÀRREC DE DOMICILIACIONS AMB CESSIÓ EN SUPORT MAGNÈTIC (apartat 1.) o en la CESSIÓ FÍSICA DE REBUTS
NORMALITZATS PER LES ENTITATS EMISSORES (apartat 2.), se'ls aplicarà, a més de les comissions pròpies de gestió
de cobrament, les comissions previstes a l'apartat 3. (DEVOLUCIONS D'ORDRES DE CÀRREC O REBUTS), segons que
correspongui.

NOTA 6

El pagament a través d'oficina, tant en tarifa fixa com tarifa percentual, només és aplicable a “Rebuts no domiciliats”.
Aquest canal només està disponible com a canal de contingència en “Pagaments Express” i s'aplica la mateixa tarifa que
figura per al canal caixer, tant en la modalitat de tarifa fixa com percentual.

NOTA 7

Quan un client sol·liciti que es presenti físicament un rebut al lliurat i que correspongui incloure en els sistemes de
compensació electrònica, es percebrà, amb caràcter únic, a més de les comissions pròpies de la gestió de cobrament,
la comissió prevista en el punt 2.4 per comissió compensatòria.

NOTA 8

Per poder aplicar la tarifa reduïda per suport magnètic, el nombre d'operacions per cada suport magnètic rebut, d'acord
amb les especificacions de l'Associació Espanyola de Banca, haurà de ser igual o superior a 200 operacions.

NOTA 9

A l'efecte d'aquesta tarifa, els rebuts o documents anàlegs que corresponguin a transaccions comercials o vendes ajornades tindran la consideració de lletres de canvi i quedaran subjectes als seus epígrafs 01 i 02 sobre cobrament i devolució d'efectes.

NOTA 10

Despeses d'enviament per cada suport 3,01 euros.

NOTA 11

Es considera TARGETA ALIENA qualsevol targeta emesa per entitat que no pertanyi al Grup BBVA. Aquesta comissió és
addicional a la tarifa per percentatge o per rebut en funció del canal (oficina BBVA, caixer, bbva.es o Línia BBVA).
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