Tarifa de comissions,
condicions i despeses
repercutibles a clients
En vigor des del 20.01.2020
EPÍGRAF 16. CAIXES DE LLOGUER I CUSTÒDIA D'ALTRES DIPÒSITS
ESPECIFICACIÓ

VALOR

OBSERVACIONS

20,00 euros

Per dm3 i any

3,00 euros

Per visita

1,50%o

Sobre el valor del bitllet

1. Caixes de lloguer (vegeu notes 1,2,3 i 4)
1.1. Comissió anual
(a percebre de forma anticipada)
1.2. Per cada obertura de la caixa de lloguer
2. Dipòsits de bitllets de la Loteria Nacional,
Primitiva, Bonoloto, Quinielas, Cupons ONCE
i anàlegs
Comissió:
Mínim:

6,00 euros

3. Dipòsits lliures d'efectes comercials
Comissió:
Mínim:

3,00%o

Per semestre o fracció

0,60 euros

Per efecte i semestre o fracció

4. Dipòsits de lingots d'or i plata: sobre valor de
cada lingot, segons cotització el dia 1r hàbil
de cada any
▪

▪

Or:
Lingot de 100 grams

10,0%o

Lingot de 500 grams

7,5%o

Lingot de 1.000 grams

5,0%o

Plata:
Lingot de 1.000 grams

5. Dipòsit de correspondència

20,0%o
6,01 euros

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. - Plaza de San Nicolás, 4 - 48005 BILBAO
Reg. Mer. Biscaia - tom 3858, foli 1, full BI-17 BIS-A, inscripció 1035a. CIF: A48265169

Per compte i semestre
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NOTA 1

El servei de caixes de lloguer inclou una assegurança bàsica per un capital assegurat de fins a 48.080,97 euros, el prenedor
de la qual és BBVA, que garanteix les pèrdues i danys materials del contingut de la caixa, en les condicions del certificat de
l'assegurança que es lliura al client.

NOTA 2

En caixes de lloguer, es percebrà, a més, el 50% de l'import variable previst a l'anterior apartat 1.1, igualment de forma
anticipada, per cada titular addicional o persona autoritzada. Quan el titular és una persona jurídica, la primera comissió
cobreix un apoderat.

NOTA 3

En caixes de lloguer, tots els impostos i les despeses que gravin els contractes seran a càrrec del client.

NOTA 4

En el cas de caixes de lloguer robotitzades, els imports ressenyats al punt 1.1, import variable i mínim, es veuran
incrementats en un 20%.
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