
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 1/1

Tarifa de comissions, 
condicions i despeses 
repercutibles a clients
En vigor des del 30-11-2010

EPÍGRAF-50 CONDICIONS GENERALS DE LA TARIFA DE COMISSIONS, CONDICIONS I DESPESES PER A OPERACIONS EN 
MONEDA ESTRANGERA O EN EUROS A CONSEQÜÈNCIA DE TRANSACCIONS AMB L'EXTERIOR.

1 ÀMBIT D'APLICACIÓ

 Aquesta tarifa, fins a l'epígraf 67, és d'aplicació general pel banc als seus clients residents i no residents a Espanya, per a les ope-
racions dutes a terme en moneda estrangera, així com les efectuades en euros, quan aquestes últimes siguin a conseqüència 
de transaccions a l'exterior.

 Amb caràcter general, s'entendrà com a moneda estrangera qualsevol divisa que no sigui l'Euro.

2 CANVI APLICABLE

 El canvi aplicable en la conversió d'euros a divises i viceversa serà el que correspongui per les cotitzacions del mercat, segons 
els canvis fixats diàriament per aquesta entitat.

3 DESPESES I IMPOSTOS

 Seran a càrrec del client cedent o ordenant, les despeses de correu, tèlex, fax i swift, si n'hi hagués. La repercussió de les despe-
ses de correu, quan escaigui, serà la que en cada moment tingui publicada, tant per a operacions de nacional com internacional, 
la Direcció General de Correus i Telecomunicacions. Els imports per aquests conceptes s'adaptaran simultàniament a qualsevol 
modificació de les tarifes postals.

 Igualment, seran a càrrec del sol·licitant, les despeses de traducció (si el client la sol·licita expressament), timbres, primes 
d'assegurança de CESCE o similar, si n'hi hagués, i qualsevol altra despesa i impost que es pugui derivar del cobrament de les 
comissions i de les operacions establertes en la tarifa.

4 REPERCUSSIÓ DE DESPESES DE COMITENTS RESIDENTS A L'ESTRANGER

 Quan el cedent o ordenant no resident condicioni que totes les despeses i comissions siguin a càrrec del beneficiari o lliurat, es 
percebrà d'aquest el que correspongui al no resident, d'acord amb la tarifa de condicions per a comitents a l'estranger, a més 
del que escaigui aplicar per la tarifa repercutible a clients a Espanya.

5 NORMES GENERALS

 El banc es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment, aquestes condicions (prèvia comunicació al Banc d'Espanya, en 
compliment de les normes establertes a l'efecte).

 Aquesta tarifa té condició de màxima i no es pot aplicar a un tipus superior a l'indicat en aquesta.


