Tarifa de comissions,
condicions i despeses
repercutibles a clients
En vigor des del 10-03-2019
EPÍGRAF 23 SERVEIS DE PAGAMENT: SERVEIS AGRUPATS NEGOCIS
Les tarifes recollides en aquest epígraf tenen caràcter de màximes i s'apliquen a no consumidors.
Servei adreçat a titulars de comptes amb moviments derivats o associats amb activitats empresarials i professionals
MODALITAT DE SERVEIS AGRUPATS NEGOCIS
PAQUET NEGOCIS

COMISSIÓ
12,00 euros/mes

PAQUET AUTÒNOMS

36,00 euros/trimestre

PAQUET PIMES

36,00 euros/trimestre

TARIFES PLANES CX

50,00 euros/trimestre

NOTA 1

El cobrament de la comissió prevista en aquest epígraf és incompatible amb el de la comissió de manteniment de comptes, punt
1.2.1, 1.2.2 i amb el de la comissió d'administració, punt 1.3. de l'Epígraf 10 – Comptes corrents, d'estalvi i dipòsits a termini.

NOTA 2

BONIFICACIONS:

1 - En la Modalitat Paquet Negocis, el banc aplicarà sobre l'import de la comissió mensual les següents bonificacions si es
compleixen les condicions establertes
Condicions

% Bonificació sobre la comissió mensual

PAGAMENT DE NÒMINES

50%

PAGAMENT D'ASSEGURANCES SOCIALS

25%

DOMICILIACIÓ DE REBUTS

25%

TPV ACTIU

50%

Condicions per a l'aplicació de les bonificacions:
PAGAMENT DE NÒMINES, si el mes anterior al de la liquidació de la comissió s'han pagat almenys dues nòmines mitjançant
transferència amb càrrec al compte personal associat a la modalitat.
PAGAMENT D'ASSEGURANCES SOCIALS, si el mes anterior al de la liquidació de la comissió s'han pagat assegurances socials
amb càrrec al compte personal associat a la modalitat.
DOMICILIACIÓ DE REBUTS, si el mes anterior al de la liquidació de la comissió s'han pagat almenys dos rebuts corresponents a
consum d'aigua, electricitat, gas o telèfon mitjançant domiciliació en el compte personal associat a la modalitat.
TPV ACTIU, si el mes anterior al de la liquidació de la comissió, a través del compte personal associat a la modalitat, s'ha liquidat
facturació derivada d'un terminal punt de venda contractat amb el banc per a la recollida de facturació de targetes per una quantitat
superior a 1.000 euros.
Les bonificacions són acumulatives i s'aplicaran quan escaigui, fins a l'exempció total de la comissió mensual, sense que en cap cas
puguin donar lloc a un abonament per la diferència que pugui haver-hi entre el còmput total de totes aquestes i la comissió.
2 - En les modalitats Paquet Autònoms i Paquet PIMES, el banc aplicarà, sobre l'import de la comissió trimestral, una bonificació
del 100% si es compleixen les dues condicions establertes:
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Condicions

% Bonificació sobre la comissió trimestral

PAGAMENT D'ASSEGURANCES SOCIALS + DOMICILIACIÓ DE
REBUTS

100%

Condicions per a l'aplicació de les bonificacions:
PAGAMENT D'ASSEGURANCES SOCIALS, si en cadascun dels tres mesos anteriors al de la liquidació de la comissió s'han pagat
assegurances socials amb càrrec al compte personal associat a la modalitat.
DOMICILIACIÓ DE REBUTS, si en cadascun dels tres mesos anteriors al de la liquidació de la comissió s'han pagat almenys dos
rebuts corresponents a consum d'aigua, electricitat, gas o telèfon mitjançant domiciliació en el compte personal associat a la
modalitat.
3 - En la modalitat Tarifes Planes CX, el banc aplicarà, sobre l'import de la comissió trimestral, una bonificació del 100% si es
compleixen les dues condicions establertes:
Condicions

% Bonificació sobre la comissió trimestral

-GENERAR UN MÍNIM DE 20 MOVIMENTS MENSUALS
-FER UN MÍNIM D'UN CÀRREC MENSUAL EN CONCEPTE DE NÒMINA, ASSEGURANCES SOCIALS O REBUT D'AUTÒNOMS

100%

Condicions per a l'aplicació de la bonificació:
Canalitzar exclusivament l'operatòria empresarial o professional a través del compte, generant un mínim de 20 MOVIMENTS
MENSUALS amb un mínim d'UN CÀRREC EN CONCEPTE DE NÒMINA, D'ASSEGURANCES SOCIALS o REBUT D'AUTÒNOMS.
La comprovació del compliment de les condicions es farà per trimestres naturals.
NOTA 3

Serveis Agrupats Negocis permet associar comptes personals, tots exempts de les comissions d'administració i
manteniment. El nombre varia en funció de la modalitat:

MODALITAT DE SERVEIS AGRUPATS
NEGOCIS

Nre. de comptes que es
poden associar

Nre. de titulars
permesos

PAQUET NEGOCIS

1

1-99

PAQUET AUTÒNOMS

1

1-99

PAQUET PIMES

1

1-99

TARIFES PLANES CX

1

1-99

En totes les modalitats, el banc es reserva el dret d'incloure comptes que no presentin moviments derivats o associats amb activitats
empresarials o professionals, així com el de determinar els tipus de comptes inclosos en cada modalitat, d'entre els comercialitzats
pel banc en cada moment.
NOTA 4

Altres serveis inclosos en cada modalitat:
MODALITAT DE SERVEIS AGRUPATS NEGOCIS

(1)
Nre. de serveis sense comissió

PAQUET NEGOCIS

Il·limitats a l'any

PAQUET AUTÒNOMS

Il·limitats a l'any

PAQUET PIMES

10 al mes

TARIFES PLANES CX

Il·limitats a l'any (2)

(1) Serveis sense comissió: Ingressos de xecs en euros sobre places nacionals, i/o emissió de xecs bancaris i/o transferències
nacionals en euros i/o transferències entre estats membres de la Unió Europea més Liechtenstein, Noruega i Islàndia, efectuades
en euros, corones sueques o leus romanesos, computant globalment les efectuades en el compte vinculat. Excloses les OMF
(ordre de moviment de fons), transferències valor dia, transferències internacionals (exclòs EEE) i transferències immediates.
Cadascun dels ingressos de xecs, emissió de xecs bancaris i/o transferències que excedeixin el límit assignat per a cada modalitat
tindrà la comissió que correspongui, amb un màxim de 2,4 euros.
NOTA 5

En qualsevol cas s'entendrà que els serveis establerts en les modalitats Paquet Negocis i Paquet Autònoms es refereixen
a persones físiques i la modalitat Paquet Pimes a persones jurídiques. El banc es reserva el dret d'oferir els serveis
inclosos en aquest epígraf a persones físiques i jurídiques no residents a Espanya.
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