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Tarifa de comissions, 
condicions i despeses 
repercutibles a clients
En vigor des del 05.11.2012 

EPÍGRAF 13 LÍSING

FORMALITZACIÓ D'OPERACIONS D'ARRENDAMENT 
FINANCER

COMISSIÓ

% SOBRE 
CAPITAL

FINANÇAT

MÍNIM DESPESES

Euros

1. Obertura. Es cobrarà de cop en formalitzar el con-
tracte.

3,00 150,25 Veure nota 1

2. Comissió de despeses d'estudi i informació. 2,50 150,25 Veure nota 1

SUBROGACIÓ, MODIFICACIÓ DEL 
CONTRACTE O DE LES SEVES GARANTIES

% SOBRE CAPITAL PENDENT
D'AMORTITZAR

MÍNIM

Euros

3. Modificació del contracte o de les seves garanties. 
3,00 150,25 (vegeu notes 1, 2 i 3)

3,00 150,25

REBUTS DOMICILIATS EN 
ALTRES ENTITATS (vegeu nota 5)

COMISSIÓ

% SOBRE NOMINAL
 DEL REBUT

MÍNIM

Euros

4. Per rebuts domiciliats en altres entitats 0,40 3,01

5. Per devolució de rebuts domiciliats en altres entitats 4,00 30,00

RECLAMACIÓ DE POSICIONS 
 DEUTORES VENÇUDES

VALOR OBSERVACIONS

6. Per cada quota 30,00 euros Vegeu nota 4
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CANCEL·LACIÓ ANTICIPADA

COMISSIÓ

% SOBRE IMPORT EL 
REEMBORSAMENT
DEL QUAL S'AVANCI

MÍNIM

Euros

7. Cancel·lació anticipada. 5,00 150,25

(a) Les despeses de correu, tèlex i telèfon es cobraran d'acord amb les tarifes vigents en cada moment.

NOTA 1  Les despeses d'intervenció de fedatari públic, d'escriptures, notarials i registrals, timbres, despeses bancàries repercu-
tides i qualsevol altre concepte de caràcter extern que pugui correspondre al client, es repercutirà íntegrament pel valor 
que figura en el justificant.

NOTA 2   Aquesta comissió es cobrarà de cop en el moment de la modificació.

NOTA 3  S'entén per modificació del contracte o de les seves garanties, qualsevol variació produïda en aquest a petició del client 
i acceptada per l'entitat, referent al canvi de qualsevol dels seus intervinents, modificació dels seus venciments o de les 
seves quanties, o qualsevol altre que impliqui una alteració en el document contractual inicialment signat.

NOTA 4  Es cobrarà una sola vegada i per cada rúbrica (nova posició deutora vençuda) i sempre que la reclamació s'hagi produït 
efectivament.

NOTA 5  Aquesta comissió s'aplicarà sempre que el client sol·liciti prèviament i de manera expressa la domiciliació en una entitat 
bancària diferent.

NOTA 6  Les despeses de correu, tèlex i telèfon es cobraran d'acord amb les tarifes vigents en cada moment.

NOTA 7  En les operacions de lísing d'importació (intracomunitàries), es repercutirà la despesa corresponent a la declaració 
mensual per l'IVA comunitari i la informació estadística a la CEE obligatòria en totes les importacions després de l'en-
trada en vigor de l'Acta Única Europea.


