Tarifa de comissions,
condicions i despeses
repercutibles a clients
En vigor des del 20.11.2020
EPÍGRAF 22 SERVEIS DE PAGAMENT: SERVEIS AGRUPATS – COMPTES CLARS
Les tarifes recollides en aquest epígraf tenen caràcter de màximes i s’apliquen tant a clients consumidors com no consumidors.
COMISSIÓ MENSUAL
COMPTES CLARS MITJÀ

8,00 Euros

COMPTES CLARS COMPLET

10,00 Euros

COMPTES CLARS MULTIPAÍS

8,00 Euros

COMPTES CLARS MULTIPAÍS ENVIAMENTS

8,00 Euros

COMPTES CLARS BANCA PERSONAL

9,00 Euros

COMISSIÓ MENSUAL
COMPTES CLARS EXTRA INDIVIDUAL

11,00 Eur

COMPTES CLARS EXTRA DÚO

12,00Eur

COMPTES CLARS EXTRA FAMILIAR

14,00Eur

NOTA 1

La comissió mensual té meritació mensual en totes les modalitats de Comptes Clars.
El cobrament de la comissió mensual prevista en aquest epígraf és incompatible amb el de la comissió de manteniment
de comptes, punt 1.2.1 i amb el de la comissió d’administració, punt 1.3. de l’Epígraf 10 – Comptes corrents, d’estalvi i
dipòsits a termini, així com amb el de la quota anual, prevista en els punts 2.1. i 2.2. de l’Epígraf 17 – Targetes de crèdit,
targetes de dèbit, targetes prepagament i diners electrònics. pel que fa als comptes, targetes i operacions incloses en
cada modalitat.
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NOTA 2
1

BONIFICACIONS:
Si algun dels titulars de les modalitats de Comptes Clars que s’indiquen té domiciliada per transferència al Banc una
nòmina igual o superior a 600 euros, o una pensió igual o superior a 600 euros, tindrà la següent bonificació sobre la
comissió mensuall:

Modalitat de COMPTES CLARS:

% Bonificació sobre la comissió mensual

MITJÀ

50%

COMPLET

25%

MULTIPAÍS

100%

MULTIPAÍS ENVIAMENTS

50%

BANCA PERSONAL

25%

Aquesta bonificació no és aplicable als imports addicionals previstos en les modalitats de COMPTES CLARS EXTRA per
a quan es tracta de targetes Visa Repsol, Visa Iberia Cards i Visa Premium.
2

NOTA 3

A més, les modalitats de Comptes Clars Extra tindran una bonificació addicional de 0,50 euros sobre la comissió
mensual, si els clients mantenen els serveis de correspondència virtual i gestionar enviament postal per substituir
l’enviament de documents físics derivats dels comptes personals inclosos en cada modalitat, per la seva posada a disposició a través del servei de banca per Internet del banc.
Comptes Clars permet associar comptes personals, tots exempts de les comissions d’administració i manteniment. El
nombre varia en funció de la modalitat:
Nre. de comptes que
es poden associar

Nre. de titulars permesos

MITJÀ

Fins a 2

Qualsevol

COMPLET

Fins a 3

Qualsevol

MULTIPAÍS

1

Qualsevol

MULTIPAÍS ENVIAMENTS

1

Qualsevol

BANCA PERSONAL

5

Qualsevol

Model INDIVIDUAL de COMPTES CLARS EXTRA

Fins a 2

1

Model DUO de COMPTES EXTRA

Fins a 3

Fins a 2

Model FAMILIAR de COMPTES CLARS EXTRA

Fins a 5

Fins a 5

INTERNACIONAL

Fins a 2

1

Modalitat de COMPTES CLARS:

El banc es reserva el dret d’incloure, en cada modalitat, comptes que presentin moviments derivats o associats amb
activitats empresarials o professionals.
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NOTA 4

Comptes Clars permet associar targetes de dèbit i crèdit, totes exemptes de quota anual per emissió o renovació. La 		
modalitat i el nombre permès varia en funció de la modalitat:

Modalitat de COMPTES CLARS:

Nre. de targetes que es poden associar

MITJÀ

2 targetes de dèbit o crèdit

COMPLET

3 targetes de dèbit o crèdit

MULTIPAÍS

1 targeta de dèbit o crèdit

MULTIPAÍS ENVIAMENTS

1 targeta de dèbit

BANCA PERSONAL

4 targetes de dèbit o crèdit

EXTRA INDIVIDUAL

1 targeta de dèbit i 1 de crèdit (*)

EXTRA DUO

2 targetes de dèbit i 2 de crèdit (*)

EXTRA FAMILIAR

5 targetes de dèbit i 5 de crèdit (*)

INTERNACIONAL BÀSIC

1 targeta de dèbit

INTERNACIONAL PLUS

2 targetes de dèbit o crèdit (*)

(*)

Si la targeta és Visa Repsol, Visa Iberia Cards o Visa Premium, la comissió mensual augmenta en 2 euros per cada targeta.
El banc es reserva el dret de determinar els tipus de targeta de dèbit i crèdit inclosos en cada modalitat d’entre les emeses
o comercialitzades pel banc en cada moment.
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NOTA 5 Cada modalitat de Comptes Clares inclou els serveis recollits a continuació:

Modalitat de COMPTES CLARS:

(1)
Nre. operacions sense
comissió en caixers Servired
no BBVA a l’any

(2)
Nre. serveis
sense
comissió a
l’any

(3)
Nre.
alertes
a mòbil
sense
comissió
a l’any

(4)
Nre. consultes
des de mòbil
sense comissió
a l’any

Disposiciones

Consultas

-

-

il·limitats

100

-

COMPLET

50

50

il·limitats

il·limitats

-

MULTIPAÍS

-

-

il·limitats

-

-

BANCA PERSONAL

il·limitats

il·limitats

il·limitats

il·limitats

-

EXTRA INDIVIDUAL

12

48

80 (**)

100

100

EXTRA DUO

18

62

100 (**)

100

100

EXTRA FAMILIAR

24

76

120 (**)

100

100

INTERNACIONAL BÀSIC INDIVIDUAL

12

12

12

36

12

INTERNACIONAL PLUS INDIVIDUAL

12

12

12

36

12

MITJÀ

(1) Operacions sense comissió en caixers Servired no BBVA. S’inclouen disposicions d’efectiu a dèbit i consultes. Aquestes
operacions s’hauran de fer amb les targetes incloses en cada modalitat i es computaran globalment totes les efectuades
amb aquestes targetes.
(2) Serveis sense comissió a triar entre: Ingressos de xecs en euros sobre places nacionals, i/o emissió de xecs bancaris. Transferències nacionals en euros i altres transferències de compte a compte entre estats membres de la Unió Europea més Liechtenstein, Noruega i Islàndia efectuades en euros, en corones sueques o en leu (rom) romanès per un import no superior
a 50.000 euros sense comissió d’emissió, computant globalment les efectuades en el compte vinculat.
(3) Alertes al mòbil sense comissió de moviments dels comptes i targetes incloses en cada modalitat, prèvia contractació del
servei i computant globalment les efectuades en relació amb totes o algun/s dels esmentats comptes i targetes.
(4) Accés a l’app de BBVA des d’on podràs fer les teves gestions bancàries des del mòbil. En qualsevol cas s’entendrà que els
serveis establerts en aquest epígraf es refereixen a persones físiques. El banc es reserva el dret d’oferir els serveis inclosos
en aquest epígraf a persones físiques no residents a Espanya.
(**) Aquest nombre de serveis serà il·limitat mentre sigui procedent aplicar la bonificació prevista al punt 1 de la Nota 2-BONIFICACIONS d’aquest epígraf.
NOTA 6

Cada ingrés de xecs, emissió de xecs bancaris i transferència que excedeixi el límit assignat per a cada modalitat o models d’aquesta tindran la comissió vigent que correspongui, la qual es pot consultar a l’apartat Tarifes de bbva.es.
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