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EPÍGRAF 15 XECS I ALTRES DOCUMENTS DE PAGAMENT GARANTITS

ESPECIFICACIÓ

COMISSIÓ

% SOBRE
NOMINAL

PER
DOCUMENT

Euros

Per imports fixos o variables amb garantia fins a un límit determinat.

1. Xecs i altres documents per a pagament de carburant (autoxecs)

Estacions de servei

Comissió

Titulars

Import nominal del document:

______

3

________

Mínim 0,18

2. Emissió de xecs bancaris

Ordres individuals, en suport magnètic i en llistat (vegeu notes 2 i 4)
0,50 Mínim 10,00

3. Emissió d'altres xecs garantits

 Carta-xec (vegeu notes 2 i 3)

Per suport magnètic 

Ordre en llistat

Altres xecs garantits (xecs de viatge)

0,10
0,20
1,5

Mínim 2,40
Mínim 3,01

ESPECIFICACIÓ

COMISSIÓ PER OPERACIÓ

ORDRE EN SUPORT
MAGNÈTIC

ORDRE EN RELACIÓ 
O LLISTAT

%o MÍNIM %o MÍNIM

Euros Euros

Confecció de xec nòmina (vegeu nota 2) 0,80 0,90 1,00 1,50
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NOTA 1.   El servei de “Xecs amb carta” fa referència a la possibilitat d'adjuntar una carta, amb el contingut que l'usuari introdueixi, 
que es remetrà a cada beneficiari de xec bancari. Per la remissió individualitzada a petició del client de carta xec a cada 
beneficiari se li repercutirà la despesa de correu, segons tarifes vigents.

NOTA 2.  Les ordres en llistat i en suport magnètic hauran de complir els requisits següents:

  Disposar de fons suficients al compte corrent, almenys un dia abans de l'emissió.

  Es presentaran amb l'antelació següent:

  En suport magnètic: 3 dies

  En llistat: 7 dies

NOTA 3.   En cas que l'empresa sol·liciti liquidació periòdica de cada emissió de cartes-xec, tindrà un càrrec addicional de 60,10 
euros per remesa

NOTA 4.   L’emissió de xecs bancaris per concessió de préstec hipotecari per part de BBVA per a adquisició d’habitatge està 
exempta de comissió. 


