Tarifa de comissions,
condicions i despeses
repercutibles a clients
En vigor des del 20.05.2020
EPÍGRAF 68 XECS I TRAVELLERS XECS EN MONEDA ESTRANGERA.
COMISSIONS
CLASSE D'OPERACIÓ

1.

Emissió de xecs sobre estranger liquidables en compte.

%o

MÍNIM
Euros

5,00

15,03

2. Gestió anul·lació (Stop Payment) i substitució (vegeu nota 3)

----

30,05 (a)

3. Comissió per negociació i compensació de xecs en moneda
estrangera o en euros a càrrec de bancs espanyols o estrangers i de
travellers xecs, liquidables en compte (vegeu nota 1)

7,50

15,03

4. Travellers xecs liquidables per caixa.

10,00

24,04

5. Comissió per devolució de xecs en moneda estrangera i euros
sobre bancs a l'estranger.

45,00

15,03

(a) Aquest import té caràcter de fix, no de mínim.
NOTA 1

Quan els documents recollits en el punt 3 es prenguin en gestió de cobrament, seran aplicables les comissions de
l'apartat 1.1 de Remeses simples sobre estranger de l'EPÍGRAF 54 d'aquest document.

NOTA 2

Queden exclosos de la comissió corresponent als punts 3 i 5 d'aquest EPÍGRAF els xecs en euros a càrrec de les oficines
a Espanya, per als quals serà aplicable l'EPÍGRAF 03, referent a negociació i compensació de xecs (punt 1).

NOTA 3

Addicionalment, es cobrarà al client, prèvia informació i acceptació per part d'aquest, la comissió o despeses que ens
repercuteixi el banc corresponsal amb motiu de l'anul·lació i o substitució del xec.

NOTA 4

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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