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EPÍGRAF 62 DESPESES DE GESTIÓ I INFORMACIÓ EN MONEDA ESTRANGERA.

CLASSE D'OPERACIÓ
COMISSIÓ

Euros

1.  Per emissió de certificats:

1.1. De saldos 15,03 (vegeu nota 1)

1.2. D'inversió 15,03

1.2. D'auditories 30,05

1.3. Altres certificacions 15,03

2. Per investigació (vegeu nota 2)

2.1. Inferior a sis mesos 30,05

2.2. Superior a sis mesos 60,10

3. Per tramitació o declaració davant els diferents organismes oficials 60,10

4. Per informació sobre operacions tramitades amb sis o més mesos d'antelació 9,02

5.  Per gestió, obtenció o renovació de certificats de no resident o de resident a Espanya 
(nota 4)

18,00

6. Contactes comercials (vegeu nota 3)

6.1. Serveis DATAEXPORT I BC-NET 60,10

6.2. Serveis DATAEXPORT I BC-NET amb gestions especials 120,20

6.3. Informes comercials procedents de l'estranger 60,10

7.  Serveis UE i altres organismes internacionals

7.1 Servei d'informació sobre la UE

7.1.1   Entrega de documentació legislativa o informe aïllat 60,10

7.1.2   Entrega de documentació legislativa més informe 78,13

7.1.3   Entrega de documentació legislativa àmplia més informe 120,20

NOTA 1  Aquesta comissió no s'aplicarà en certificats de “Saldo zero”, ni en els emesos en compliment de precepte informatiu.

NOTA 2  Aquesta comissió s'aplicarà quan la informació sigui requerida pel client, i, en cas que hi hagi error, aquest no sigui 
atribuïble al banc. Només es percebrà aquesta comissió, i no l'establerta al punt 4, quan la investigació comporti 
l'obtenció d'informació davant d'altres organismes o entitats.

NOTA 3       Aquesta comissió és independent de les despeses que ens cobrin els nostres corresponsals, agències comercials inter-
nacionals o serveis especials, així com les despeses de tèlex, swift o correu, que seran repercutides al client sol·licitant

NOTA 4     La gestió, obtenció o renovació de certificats de no resident o de resident a Espanya es durà a terme a sol·licitud ex-
pressa del client.


