Tarifa de comissions,
condicions i despeses
En vigor des del 20.05.2020

EPÍGRAF 21 FACTURATGE I CONFIRMACIÓ DE PAGAMENTS BBVA
FACTURATGE (crèdits presos als cedents)
Poden incloure algun o diversos dels serveis següents:
▪

Classificació o seguiment dels deutors, incloent-hi la cobertura del risc d'insolvència.

▪

Administració, estats estadístics i comptabilitat dels comptes dels deutors.

▪

Gestió integral de cobrament, que comprèn notificació de la cessió, nota d'intervenció, sistemes de reemborsament i gestions
de cobrament.

ESPECIFICACIÓ

COMISSIÓ
%

MÍNIM Euros

1.1 Sobre el nominal dels crèdits cedits per un primer tram
(expressat en dies i prèvia negociació amb el client).
Al venciment d'aquest tram sobre l'import pendent de cada crèdit per
un nou tram (expressat en dies i prèvia negociació amb el client) fins a
la cancel·lació total dels crèdits cedits i no cobrats.

2,00

----

2,00

----

1.2 Sobre el risc no finançat.

2,00

----

2. Comissió sobre el límit màxim de finançament. (A l'obertura del contracte
i en successives renovacions)

2,00

----

3. Comissió sobre el límit de classificació del deutor no utilitzat. (Sobre límit
concedit no utilitzat)

2,00

----

1.

Comissió de cessió. Al marge de l'explicació anteriorment exposada,
aquesta comissió es pot negociar de dues maneres:

4. Comissió per sol·licitud d'estudi, renovació o ampliació (per deutor) (vegeu
nota 4)
5. Despeses de gestió de devolució de documents o efectes (sobre l'import
del document o efecte). (Vegeu nota 4)
6. Notificació de la cessió al deutor (per cada notificació efectuada).
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150,00
6,00

18,00
40,00
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Independentment de la tarifa de facturatge, es podran facturar a part els serveis següents:
COMISSIÓ

ESPECIFICACIÓ
7.

Comissió d'incidència, per document modificat en la seva domiciliació,
venciment o domicili de presentació.

8. Emissió i manipulació de documents (per cada document).

NOTA 1

%

MÍNIM Euros

----

10,00

----

50,00

Les comissions recollides als apartats 1.1 i 1.2 són alternatives.
En les consultes al Registre de la Propietat a compte de tercers, a més de la comissió assenyalada es
recuperaran les meritacions i despeses ocasionades.

NOTA 2

La comissió establerta a l'apartat 3 és incompatible amb l'existència de comissió per volum mínim no assolit
anotat als apartats 1.1 i 1.2.

NOTA 3

La comissió establerta a l'apartat 1.3 és incompatible amb les comissions recollides als apartats 1.1 i 1.2.

NOTA 4

Es percebrà per cada període de classificació de deutor.

NOTA 5

Aquesta comissió no es percebrà en cas que la devolució es produeixi a l'empara d'un contracte de facturatge
sense recurs i l'impagament obeeixi a la insolvència del deutor.

NOTA 6

En els supòsits de recobrament d'un impagament, en concepte de comissió per despeses de recobrament
es percebrà el 20% del nominal de la factura sense cobertura d'insolvència.
▪

Deutors nacionals…...: 98 euros

▪

Deutors internacionals: 145 euros
més un import del 2,9% dels imports efectivament recuperats de cada expedient.

CONFIRMACIÓ DE PAGAMENTS BBVA (gestió de pagaments)
Tarifa aplicada a clients i proveïdors de Confirmació de pagaments
COMISSIÓ
ESPECIFICACIÓ

1.

%

Comissió per sol·licitud d'estudi, renovació o ampliació.

MÍNIM Euros
(per cada document)

2,00

150,25 eur

0,60 (vegeu
nota 1)

18,00 (vegeu nota 2)

3. Comissió per ajornament o finançament.

2,00

150,25

4. Comissió per bestreta.

2,00

60,00

--

50,00

2. Comissió per gestió de pagaments per Confirmació de pagaments (vegeu
nota 3).

5. Emissió i manipulació de documents (per document).

NOTA 1		Si el compte on s'ha de carregar l'ordre de pagament està nominat en una divisa diferent de la de l'ordre de
pagament, es farà la conversió de l'import a satisfer en concepte de comissió a la divisa del compte esmentat.
Aquesta conversió s'efectuarà en els mateixos termes i condicions que la relativa a l'ordre de pagament.
NOTA 2 		O el seu equivalent en la divisa en què es faci el càrrec de l'ordre de pagament.
NOTA 3

Es percebrà per la gestió i processament de cada ordre de pagament
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