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Tarifa de comissions, 
condicions i despeses 
repercutibles a clients
En vigor des del 22.09.2017

EPÍGRAF 54 REMESES SIMPLES I DOCUMENTÀRIES PRESES EN NEGOCIACIÓ O GESTIÓ DE COBRAMENT EN MONEDA ES-
TRANGERA

COMISSIONS

CLASSE D'OPERACIÓ %0
MÍNIM

Euros

1. SOBRE ESTRANGER (exportació)

1.1. Remeses simples 12,00 50,00

1.2. Remeses documentàries 14,00 60,00

1.3. Devolució (simples/documentàries) 10,00 30,00

2. SOBRE ESPANYA (importació)

2.1. Remeses simples 7,50 50,00

2.2. Remeses documentàries 8,50 60,00

            2.3.    Ajornament, pròrroga o demora (vegeu nota 5) 1,00 18,03

2.4. Acceptació 2,00 30,05

2.5. Traspassos a una altra entitat registrada. ---- 30,05 (a)

(a) Aquest import té caràcter d'únic, no de mínim.
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NOTA 1  En les operacions preses en negociació, a més de la comissió, es meritaran interessos des del dia de la negociació fins 
a la data de liquidació, sense bonificació de dies.

NOTA 2  En les bestretes en euros sobre remeses simples o documentàries sobre estranger, es meritaran interessos per la part 
anticipada, des del dia de la bestreta fins a la data de liquidació, sense bonificació de dies.

NOTA 3  Es consideraran també remeses documentàries, les integrades per taló de ferrocarril, pòlissa d'assegurança, contrac-
tes per signar o qualsevol document, vagin o no units a la lletra, rebut o pagaré.

NOTA 4 Si el venciment de la remesa o la recepció del reemborsament és superior a 180 dies, es percebrà una comissió suple-
mentària del 3,00%o trimestral, prorratejable per mesos, amb un mínim 9,01 euros, calculada sobre l'excés d'aquests 
180 dies. Això, en concepte de servei de custòdia i sota petició expressa del client d'aquesta.

  La comissió, en aquests casos, es percebrà en el moment de l'entrega dels efectes o pagarés, i tant per a aquesta 
com per a la resta de comissions s'aplicarà com a base, com és habitual, el contravalor en euros de les operacions en 
divises al canvi vigent el dia en què s'apliquin aquestes comissions.

NOTA 5  Aquesta comissió es percebrà a partir dels trenta dies naturals de la seva presentació al lliurat en les remeses a la 
vista, i dels trenta dies naturals a partir del venciment en les remeses de pagament diferit 

NOTA 6  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 7  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 tampoc 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 la fixació de les quals 
s'efectua en funció de l'import de les operacions, de la realització d'un nombre determinat d'aquestes, que es facin 
durant un termini determinat, etc., mentre es mantinguin aquests pactes.


