Tarifa de comissions,
condicions i despeses
repercutibles a clients
En vigor des del 31.03.2021
EPÍGRAF 55 CRÈDITS DOCUMENTARIS REBUTS PER EXPORTACIONS O INTERIORS I STANDBY.
COMISSIONS
Per operació

CLASSE D'OPERACIÓ

‰

MÍNIM
Euros

COMISSIONS
Per risc
(trimestral)
‰

MÍNIM
Euros

1. CRÈDITS I CARTES DE CRÈDIT
1.1. Preavís de qualsevol tipus de crèdit

----

18,03 (a) (b)

----

1.2.

Per notificació/avís

1,00

30,05

----

1.3.

Per confirmació (vegeu nota 1)

6,00
Trimestral (a)

30,05

2. PER UTILITZACIÓ
2.1.

Tramitació

11,00

60,10

---3,00
Trimestral (a)

2.2.    De pagament diferit (Vegeu nota 2)

----

2.3. Sol·licitud de reemborsament a un tercer
banc

----

60,10 (b)

----

21,04 (a) (b)

----

4,00

60,10

----

----

21,04 (b)

----

3. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT
4. PER TRANSFERÈNCIA DEL CRÈDIT O CESSIÓ DELS
DRETS D'AQUEST
5. SI UN CRÈDIT VENÇ SENSE SER UTILITZAT
(CANCEL·LACIÓ)

60,10

(a) Aquestes comissions es percebran del beneficiari només quan el crèdit condicioni que totes les despeses són a càrrec d'aquest.
(b) Aquests imports tenen caràcter de comissió única, no de mínim.
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NOTA 1

Comissió per confirmació: Es percebrà pel temps transcorregut entre la
i la data de venciment del crèdit documentari, per trimestres complets no prorratejables.

data

de

confirmació

En els crèdits confirmats, i en funció de la categoria risc-país, segons els criteris continguts en l'Annex 9 - Circular 4/2017, de
27 de novembre, del Banc d'Espanya, a entitats de crèdit, sobre normes d'informació financera pública i reservada, i models
d'estats financers, es percebrà una comissió addicional trimestral no prorratejable de fins al 6‰, mínim 24,04 euros.
Si es requerís la cobertura de risc addicional, es percebrà una comissió addicional de fins al 47.
NOTA 2

La comissió per pagament diferit és trimestral, prorratejable per mesos, llevat del mínim, que s'aplica per cada ajornament
de pagament, sense tenir en compte el termini.

NOTA 3

La comissió de 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.

NOTA 4

Les bestretes en euros o divises meritaran interessos des del dia de la bestreta fins a la data de valor del reemborsament.

NOTA 5

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 6

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.
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