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Tarifa de comissions, 
condicions i despeses 
repercutibles a clients
En vigor des del 23.11.2022

EPÍGRAF 52 CRÈDITS DOCUMENTARIS EMESOS PER IMPORTACIONS O INTERIORS I STANDBY.

Per obertura
(Una sola vegada)

(Vegeu nota 1)

Per risc
(Trimestral)

(Vegeu nota 2)

Per pagament diferit
(Trimestral)

(Vegeu nota 3)

CLASSE D'OPERACIÓ
‰

MÍNIM
‰

MÍNIM
‰

MÍNIM

Euros Euros Euros

1. EMISSIÓ IRREVOCABLE 7,50 60,10 2,00 45,08 5,00 30,05

% Única per operació

2. MODIFICACIÓ (vegeu nota 4) ---- 25,00

3. PER DISCREPÀNCIES (vegeu nota 5) ---- 45,08
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NOTA 1  La comissió d'obertura es percebrà en el moment de cursar l'ordre d'obertura del crèdit documentari i es calcularà 
sobre l'import principal més la tolerància pactada, si escau.

NOTA 2  La comissió de risc es percebrà en el moment de cursar l'ordre d'obertura del crèdit. Es calcularà pel període comprès 
entre la data d'obertura del crèdit documentari i la data de venciment. El percentatge és trimestral, prorratejable per 
mesos, llevat del mínim, que s'aplica per cada trimestre, sense tenir en compte el termini.

NOTA 3  La comissió per pagament diferit es calcularà pel període d'ajornament del pagament i es cobrarà quan es produeixi 
la disposició del crèdit. El percentatge és trimestral, prorratejable per mesos, llevat del mínim, que s'aplica per cada 
ajornament de pagament, sense tenir en compte el termini.

NOTA 4	 	 La	 comissió	 de	 modificació	 es	 percebrà	 quan	 l'ordenant	 d'un	 crèdit	 documentari	 en	 sol·liciti	 la	 modificació,	
independentment del cobrament de les comissions addicionals a què pugui donar lloc l'increment d'import o l'extensió 
de la validesa.

NOTA 5  La comissió per discrepàncies es percebrà quan s'observi alguna discrepància en els documents negociats que doni 
lloc a una consulta prèvia a l'ordenant, abans d'efectuar el pagament o donar la conformitat, sempre que s'hagi pactat 
amb l'ordenant que en comptes de rebutjar el pagament es faci la gestió quan hi hagi discrepàncies. Aquesta comissió 
es repercuteix a l'ordenant si no és acceptada pel cedent dels documents. 

NOTA 6  Es percebran els interessos corresponents als dies que mitjancin entre la data del pagament efectiu per un corresponsal en 
virtut d'un crèdit documentari d'importació i la data real en què a l'entitat registrada espanyola adquireix i situa les divises en 
cobertura d'aquest pagament. 

Tot això independentment del saldo que pugui haver-hi al compte del client ordenant o al del corresponsal pagador.

NOTA 7  En els crèdits revolving (rotatius), es percebran totes les comissions corresponents a l'obertura i, posteriorment, en 
cada renovació, només es percebrà una comissió en concepte de “renovació” del 2,5‰, mínim 24,04 euros.

NOTA 8	 	Quan,	en	el	desenvolupament	d'aquestes	operacions,	es	produeixi	un	finançament	en	divises,	s'aplicarà	 la	comissió	
recollida a l'epígraf 56, apartat 2.

NOTA 9  No s'aplicaran les comissions i despeses a totes aquelles operacions (ordres, transferències, emissió de xecs, etc.) 
contingudes en aquest EPÍGRAF, de persones jurídiques així com de persones físiques, sempre que aquestes últimes 
acordin amb el banc la no-aplicació de l'Ordre EHA/2899/2011, de 28 d'octubre, per actuar en l'àmbit de la seva 
activitat	professional	o	empresarial,	quan	s'hagin	pactat	unes	comissions	i	despeses	fixades	en	funció	de	l'import	de	
les operacions, de la realització d'un nombre determinat d'operacions, que es facin durant un termini determinat, etc., 
mentre es mantinguin aquests pactes.


