Tarifa de comissions,
condicions i despeses
repercutibles a clients
En vigor des del 06.04.2021
EPÍGRAF 10 SERVEIS DE PAGAMENT: COMPTES CORRENTS I D'ESTALVI
Les tarifes recollides en aquest epígraf tenen caràcter de màximes i s'apliquen tant a clients consumidors com no
consumidors.
ESPECIFICACIÓ
1.

VALOR

OBSERVACIONS

4,50%

Mínim:
15,00 euros

Comptes corrents i d'estalvi
1.1 Descoberts.
1.1.1 Comissió d'obertura sobre descoberts
(Vegeu nota 1)
1.1.2 Despesa per regularització de descobert. (Vegeu nota 2)

30,00 euros

1.2 Servei de manteniment de comptes.
1.2.1 Comissió per manteniment de comptes, amb caràcter
general. (Vegeu nota 3, 4 i 7)

160,00 euros

Anuals per compte

1.2.2 Comissió per manteniment de comptes vinculats (vegeu
nota 5)

120,00 euros

Anuals per compte

1.2.3.1 Compte Negocis

12,00 euros

Mensuals per compte

1.2.3.2 Compte transaccional empreses

35,00 euros

Mensuals per compte

1.2.3.3 Compte Liquiditat (vegeu nota 6)

0.025% sobre el saldo
mitjà del mes

Mensuals per compte

1.2.3.4 Compte Grans Clients (vegeu nota 6)

0.048% sobre el saldo
mitjà del mes

Mensuals per compte

1.2.3 Comissions per a determinats comptes de pagament

1.3 Comissió d'administració. (Vegeu nota 7 i 8)
2. Comissió per atenció puntual de càrrecs sense saldo (vegeu
nota 9)
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ESPECIFICACIÓ
3. Comissió per informació normalitzada sobre moviments del
compte, fora dels establerts periòdicament dins el marc del
contracte corresponent, a petició del client.
(Vegeu notes 10 i 11)
3.1 Extracte habitual
A petició del client:
3.2 Per petició d'extracte en oficina
3.3 Extracte de compte addicional en suport magnètic
(Vegeu nota 12)
3.4 Per interconnexió, terminal.

VALOR

OBSERVACIONS

Per apunt

Mínim per procés

Exempt

Exempt

5,00 euros
0,002 euros

60,10 euros

Per document

150,25 euros/mes (fix)
36,06 euros/hora
(variable)

4. Per comunicació al Banc d'Espanya dels moviments (càrrecs i
abonaments) que requereixin aquesta comunicació d'acord amb la
legislació vigent aplicable.

6,01 euros
(Una sola vegada)

5. Comissió pel servei de retirada d'efectiu en finestreta (vegeu nota
13)

2,00 euros

6. En els pagaments d'efectiu mitjançant xec o reintegrament
en una plaça diferent d'on estigui domiciliat el compte, en
concepte de despeses de comprovació de signatura i verificació
de provisió de fons

3,00 euros

7. Comissió per emissió de talonari no creuat (vegeu nota 14)

3,00 euros

8. Comissió per ingrés en efectiu en comptes de què no s'és titular
(vegeu nota 15)
8.1 Finestreta

3,00 euros

8.2 Caixer

1,00 euros

NOTA 1

L’autorització per disposar en descobert és opcional per al banc i, en cas que s’autoritzi, d’acord amb les condicions i
terminis pactats, meritarà el tipus d’interès publicat pel banc per a aquest tipus d’operacions.
Els descoberts en compte corrent es consideraran operacions de crèdit amb caràcter general i s’aplicarà la comissió
sobre el saldo màxim comptable deutor que el compte hagi tingut en cada període de liquidació, amb el mínim
corresponent, que es percebrà juntament amb les liquidacions d’interessos.
D’acord amb el que estableix la Llei 16/2011, de 24 de juny, de contractes de crèdit al consum, en els descoberts en
compte amb consumidors no es podrà aplicar un tipus d’interès que doni lloc a una taxa anual equivalent superior a 2,5
vegades l’interès legal del diner.

NOTA 2

En cas que el compte estigui sense fons, BBVA informarà el client mitjançant l’enviament de missatges a través de l’app
de BBVA, www.bbva.es, correu electrònic, al seu telèfon mòbil, notificació de correu tradicional, per telèfon, mitjançant
gestions de les nostres oficines o de col·laboradors de BBVA. El Banc recordarà al client la necessitat de tenir el saldo en
positiu per evitar-li un perjudici econòmic. El banc li cobrarà la despesa per regularització de descobert per compensar
les gestions esmentades. La despesa es cobrarà només una vegada per les gestions efectuades en la reclamació de
cada nou saldo.

NOTA 3

El servei de manteniment del compte consisteix a tenir el compte obert, actiu i per guardar els teus diners. Per aquest
servei el Banc cobra una comissió que, a més, inclou el servei de caixa bàsic per als clients del compte, és a dir:
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- Els clients titulars del compte, així com les persones autoritzades i representants del compte poden fer ingressos
en efectiu a través d’un caixer automàtic i també en aquelles oficines que disposin de servei en finestreta, en l’horari
habilitat per fer-ho.
Els ingressos en efectiu que facin altres persones en finestreta o a través d’un caixer automàtic no estan inclosos dins el
Servei de Caixa Bàsic i, per tant, es cobrarà una comissió pel servei que s’ofereix a aquestes persones, que s’informarà
abans de fer l’ingrés.
- La retirada d’efectiu pel client en caixer fins al límit de disposició de la targeta. Per sobre d’aquest límit, la retirada
s’haurà de fer per finestreta, a les oficines que disposin d’aquest servei en l’horari habilitat per fer-ho.
No forma part del Servei de Caixa Bàsic retirar efectiu per finestreta per un import de fins a 2.000 €. Per això, cada
vegada que es retirin per finestreta quantitats iguals o inferiors a 2.000 €, es cobrarà una comissió per aquest servei de
retirada d’efectiu en finestreta (si l’import és superior, no te la cobrarem). Aquesta comissió es carregarà al compte en
què es faci la retirada. Les retirades d’efectiu per finestreta no formen part del Servei de Caixa Bàsic i, per tant, no estan
incloses en la comissió de manteniment (vegeu “Comissió pel servei de retirada d’efectiu en finestreta”).
Els ingressos i retirades d’efectiu, quan es facin pel caixer automàtic, només es podran fer en bitllets.
Aquesta comissió de manteniment només es pacta entre el banc i el client. Per tant, no inclou els ingressos en efectiu
en compte efectuats per persones diferents dels titulars, autoritzats i representants del compte en què es fa l’ingrés
(quan es fa per finestreta) o per persones que no són clients de BBVA o no s’identifiquen com a tals (quan l’ingrés es fa
per caixer automàtic).
NOTA 4

Els càrrecs per comissions de manteniment s’efectuaran coincidint amb la liquidació periòdica del compte i
proporcionalment al període de liquidació.
En cas que es pactin períodes de liquidació d’interessos diferents dels especificats, la comissió de cada període resultarà
de dividir l’import de la comissió entre el nombre de períodes a l’any.

NOTA 5

Són comptes vinculats aquelles que s’utilitzen exclusivament per complir les necessitats d’un altre contracte
bancari. Tindrà un cost de 120 euros a l’any. Aquest cost es mantindrà invariable mentre el contracte del compte
estigui en vigor. En cas que s’utilitzi per a un altre tipus d’operacions, aplicarem les tarifes de comissions habituals
per a comptes no vinculats a què es fa referència als apartats 1.2.1 i 1.3.

NOTA 6

La comissió de manteniment del compte es calcula partint d’un percentatge sobre el saldo mitjà del període
liquidatiu mensual del compte. El saldo mitjà del compte, durant el període de liquidació, es calcularà considerant
els saldos que tingui el compte en finalitzar el dia, partint de la data valor dels moviments i no a la data de l’apunt
comptable de cada operació.

NOTA 7

Es tracta d’un servei pel qual el banc registra en el compte, mitjançant anotacions i moviments, l’ús que en fa el client.
Per aquest servei, el banc cobra una comissió per l’ús del compte, per cadascuna de les anotacions o moviments, a
excepció dels següents:
- Ingressos d’efectiu pel titular del compte (servei de caixa bàsic).
- Retirada d’efectiu pel titular del compte en caixer fins al límit de disposició de la targeta (servei de caixa bàsic).
- Retirada d’efectiu del compte a finestreta (de qualsevol import).
- Liquidació d’interessos deutors i creditors, càrrecs de comissions i repercussió de despeses
- Abonaments i càrrecs de préstecs BBVA.
Els càrrecs per comissions d’administració s’efectuaran coincidint amb la liquidació periòdica del compte.

NOTA 8

El cobrament d’aquesta comissió és incompatible amb l’aplicació de la comissió mensual prevista a l’epígraf 22 “SERVEIS
AGRUPATS – COMPTES CLARS”.

NOTA 9

Quan el càrrec no s’hagi pogut fer de manera automàtica, bé perquè el compte no disposi de saldo suficient o perquè
s’hagi superat el límit autoritzat de descobert, si n’hi ha. BBVA farà una actuació addicional i com a resultat d’aquesta
podrà autoritzar càrrecs en el compte sense saldo.
En aquest cas, s’aplicarà la comissió per atenció puntual de càrrecs sense saldo l’endemà que s’hagi produït la
contingència descrita al paràgraf anterior, per cada operació. Excepte en el cas que el saldo del compte, al tancament
del dia (21.00 h), sigui positiu.
Aquest servei s’aplica només als càrrecs originats pel/s titular/s en els casos següents: disposicions d’efectiu en caixa,
ordres de domiciliació, rebuts no domiciliats, transferències i traspassos, pagaments d’impostos, quotes de la Seguretat
Social, càrrec de xecs o pagarés, emissió de xecs bancaris, compravenda de moneda estrangera.
BBVA cobrarà, a més del servei d’atenció puntual de càrrecs sense saldo, la comissió de descobert (vegeu apartat 1.1.1)
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i els interessos meritats en aquest.
NOTA 10

En els casos de moviments en compte que requereixin l’enviament d’un document específic, s’aplicarà, en concepte
de correspondència (correu), si no es va percebre en l’operació que motiva el moviment, la quantitat corresponent a la
tarifa postal vigent.

NOTA 11

La tarifa corresponent a “informació normalitzada” només preveu l’enviament d’informació en els formats i procediments
normalitzats pel Consell Superior Bancari o, si escau, per l’Associació Espanyola de Banca Privada.

NOTA 12

El suport magnètic serà facilitat pel client, o se li repercutirà el preu del cost del suport.

NOTA 13

Es tracta del servei que permet als intervinents retirar efectiu del compte per finestreta en una oficina de BBVA, com
a alternativa al caixer automàtic. Per aquest servei, BBVA cobra una comissió per les retirades en efectiu a finestreta
d’import inferior o igual a 2.000 € (per les d’import superior no es cobra). La comissió per prestar aquest servei es
carregarà al compte on es fa la disposició.

NOTA 14

Aquesta comissió no s’aplica a l’emissió de talonaris creuats.

NOTA 15

Aquesta comissió s’aplica als ingressos en efectiu en compte efectuats per persones que no apareixen com a intervinents
en el compte on es fa l’ingrés (quan es fa per finestreta) o per persones que no són clients de BBVA o no s’identifiquen
com a tals (quan l’ingrés es fa per caixer automàtic). La comissió per prestar aquest servei es cobra a la persona que fa
l’ingrés i s’informarà prèviament.
Per “intervinents” en el compte s’entén els titulars, autoritzats i representants.
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