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Tarifa de comissions, 
condicions i despeses 
repercutibles a clients
En vigor des de l'11.11.2016

EPÍGRAF 51 PREAVALS, AVALS I ALTRES GARANTIES, SOBRE ESTRANGER

Per despeses d'estudi
(Una sola vegada)

(Vegeu nota 10)

Per formalització
(Una sola vegada)

Per Risc
(Trimestral)
(Indicatiu)

CLASSE D'OPERACIÓ %o
MÍNIM

%o
MÍNIM

%o
MÍNIM

Euros Euros Euros

1. EMESOS

1.1 Preavals 5,00 150,25 10,00 150,25 20,00 75,13

1.2 Avals tècnics 5,00 150,25 10,00 150,25 20,00 75,13

1.3 Avals financers:

1.3.1 Fins a 1 any 5,00 150,25 10,00 150,25 20,00 75,13

1.3.2. A més d'1 any 5,00 150,25 10,00 150,25 20,00 75,13

1.4 Comissió de disponibilitat
1.5 Modificacions (vegeu nota 9)

----
 

----
60,10 

(a)

5,00
(vegeu 
nota 8)

2. REBUTS

2.1 Emissió o avís amb compromís ---- 1,00 48,08 3,00 60,10

2.2 Notificació o avís (sense 
compromís)

---- 30,05 (a) ----

2.3 Modificacions (vegeu nota 9) ---- ---- 75,00 (a) ----

2.4 Gestió documental d'execució 
d'aval (vegeu nota 11) 2,00 60,00

(a) Aquest import té caràcter d'únic, no de mínim.

Estils rebranding
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NOTA 1  S'entendrà compresa en aquest EPÍGRAF, la prestació de qualsevol classe de caucions, garanties i fiances per assegurar 
la bona fi d'obligacions o compromisos contrets pel client davant d'un tercer.

NOTA 2  Es consideren preavals aquells negocis jurídics pels quals el banc contreu el compromís d'atorgar l'aval definitiu a la per-
sona o entitat que el sol·liciti i a favor del beneficiari de la garantia, sempre que es compleixin les condicions establertes 
en aquest compromís, que no dependran de la voluntat del banc.

NOTA 3  Es consideren avals de caràcter tècnic els que no suposen obligació de pagament per al banc avalador, però responen  
de l'incompliment dels compromisos, no econòmics, que l'avalat té contrets.

NOTA 4  Avals de caràcter econòmic: poden ser de caràcter comercial o financer. Els primers es refereixen a operacions  
de naturalesa comercial i responen del pagament ajornat en compravenda de qualsevol classe de béns, fraccionaments 
de pagaments, sumes lliurades anticipadament, etc.

  Els segons responen de crèdits o préstecs obtinguts pel client avalat d'altres entitats, davant les quals el   
banc avalador queda obligat directament al seu reemborsament; generalment, consisteixen en aval en lletres financeres 
o   en pòlisses de crèdit o préstec.

NOTA 5  La comissió per risc es percep per trimestres anticipats. La meritació de la comissió acabarà amb el venciment  
de l'aval o garantia, la seva anul·lació en forma fefaent i a completa satisfacció del Banc o, si escau, quan caduqui o 
prescrigui el dret de reclamació del creditor fiançat.

NOTA 6  En el cas de garanties prestades davant d'una entitat estrangera en què el banc espanyol garant davant l'estranger hagi 
exigit, al seu torn, contragarantia bancària a Espanya, es consideraran com a operacions diferents la garantia davant 
l'estranger i la contragarantia que pugui emparar-la, i cada una merita les seves pròpies comissions.

NOTA 7  Si aquestes operacions s'executen, es percebran les comissions establertes a l'EPÍGRAF 53 corresponent a  t r a n s -
ferències, ordres de pagament simples, xecs i travellers xecs, o EPÍGRAF 52, si escau efectuar una   
ordre de pagament contra document.

NOTA 8  Es cobrarà sobre el risc mitjà no utilitzat. Només serà aplicable en aquelles operacions en què la utilització de l'aval sigui 
facultativa del client, és a dir quan es tracti de línia d'avals.

NOTA 9  La comissió per modificació es percebrà independentment de les que puguin correspondre per increment de l'import 
de la garantia o per extensió del seu termini de validesa. Aquesta comissió es percebrà per cada modificació.

NOTA 10  No es percebrà comissió d'estudi en els avals, quan hi hagi hagut preavals per les mateixes operacions, als quals ja se'ls 
hagués cobrat aquesta comissió.

NOTA 11  Gestió dels documents presentats pel beneficiari de l'aval amb motiu de l'execució de l'operació en cas que l'execució 
s'hagi d'efectuar contra documents.

NOTA 12  Es percebran en concepte de despeses de correu, les de franqueig generades per cada enviament i es repercutiran al 
client   les comissions del corresponsal, si n'hi hagués.

NOTA 13  En concepte de despeses de reclamació, quan s'hagi fet efectiva la quantia o quan escaigui en funció de l'operació, es 
percebrà una comissió fixa de 30,00 euros, una sola vegada i per cada rúbrica (nova posició deutora vençuda) i sempre 
que la reclamació s'hagi produït efectivament.


