BBVA estÓ adherit al Fons de Garantia de Dip‗sits d'Entitats de CrÞdit d'Espanya.
La quantitat mÓxima garantida Ús de 100.000 euros per la totalitat dels dip‗sits
constitu´ts a BBVA per persona.

1/6
Aquest número és indicatiu del risc del
producte, tenint en compte que 1/6 indica
menor risc i 6/6, major risc.

INFORMACIË PRECONTRACTUAL CUENTA VA CONTIGO
La informaci¾ destacada en negreta i subratllada Ús especialment rellevant.
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Descripci¾ del compte: Ús un compte en euros amb total liquiditat adreþat a consumidors.
Per a aquest document, es considera consumidor qualsevol persona fÝsica que, a efectes de les
operacions de serveis de pagament, actu´ amb finalitats alienes a la seva activitat econ‗mica, comercial o
professional.

Funcionament del compte:
El compte corrent Ús un producte en el qual vostÞ pot ingressar diners a l'entitat, la qual estÓ obligada a
retornar-los-hi en qualsevol moment en quÞ ho solÀliciti. BBVA li pot oferir una remuneraci¾ o tipus
d'interÞs pels diners dipositats. Pot utilitzar el compte per fer ingressos, pagaments, ingressos d'efectiu,
abonaments en general, ordenar i rebre transferÞncies bancÓries, domiciliar rebuts, retirades de diners en
efectiu i disposar del saldo del compte a travÚs dels mitjans o documents que les parts convinguin.
Per a les disposicions en efectiu superiors a tres mil euros, BBVA podrÓ exigir un preavÝs de cinc dies
laborables.
Els lliuraments que no siguin en efectiu es consideraran abonats amb les reserves acostumades i no seran
disponibles fins que els documents respectius siguin cobrats efectivament per BBVA.
HaurÓ de custodiar i conservar de manera diligent els xecs, les llibretes, les targetes i els altres documents
de disposici¾ convinguts. En cas de sostracci¾ o pÞrdua d'algun d'aquests documents, haurÓ d'avisar
BBVA sense demora indeguda de seguida que en tingui coneixement.

Titularitat: El compte admet un o diversos titulars.
En cas que n'hi hagi mÚs d'un, i llevat que es determini expressament el rÞgim de mancomunitat en el
contracte, els titulars tindran carÓcter solidari a l'efecte de la disponibilitat. D'aquesta manera, qualsevol
dels titulars podrÓ exercir els drets derivats del compte, com ara la cancelÀlaci¾ anticipada, la modificaci¾
del compte de cÓrrec/abonament o el canvi de domicili.
Tant si els titulars tenen carÓcter mancomunat com solidari, cada titular acceptarÓ els cÓrrecs per
qualsevol concepte (com els derivats de rebuts i domiciliacions), independentment de quin titular del
compte els ordeni. A mÚs, respondran solidÓriament davant de BBVA per totes les obligacions que resultin
del compte.

Condicions econ‗miques:
CONDICIONS DE LIQUIDACIË
Base de CÓlcul

SALDOS DIARIS

Periodicitat de la liquidaci¾

SEMESTRALMENT

CONDICIONS DEUTORES I COMISSIONS
Comissi¾ de manteniment del compte

100,00 Ç anuals

Comissi¾ d'administraci¾

0,60 Ç per apunt

Tipus d'interÞs anual de Descobert TÓcit

7,2500 TIN %

Comissi¾ per Descobert TÓcit

4,5000 % mÝnim 15,00 Ç

Comissi¾ per atenci¾ puntual de cÓrrecs
sense saldo

2,00 Ç
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Despesa per regularitzaci¾ de descobert

Des de 0,00 Ç fins a 18,00 Ç 0,00 Ç
Des de 18,01 Ç fins a 999.999.999.999,99 Ç 30,00 Ç

CONDICIONS CREDITORES
Tipus d'InterÞs
FIX

Tin
0,0000 %

Tae
--- %

Si el Compte compleix els requisits indicats, tant la Comissi¾ de manteniment com la Comissi¾
d'administraci¾ seran de 0,00 Ç semestrals
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T.A.E.: 0,00%, Calculada si el Compte compleix els requisits.
TAE de -3,3056%, si no compleix els requisits (per a un sup‗sit de saldo diari de 3.000,00 Ç constants
durant un any).
TAE Amb carÓcter informatiu, es fa constar que la taxa o cost anual efectiu (TAE) que s'indica en
aquest document s'ha calculat de conformitat amb el que estableix la Circular del Banc d'Espanya
n·m. 5/2012.
La liquidaci¾ d'interessos es farÓ si el saldo creditor supera el saldo mÝnim indicat.
La f¾rmula de cÓlcul per a l'obtenci¾ dels interessos en cada perÝode de liquidaci¾ Ús la seg³ent: saldo
del compte (diari o mitjÓ, segons escaigui) multiplicat pel tipus d'interÞs anual nominal que
correspongui i pels dies que en resultin, dividit entre 36.500, o entre 36.600 si es tracta d'un any de
traspÓs.
Les liquidacions d'interessos i comissions tindran lloc: la primera, en la data de la 1a liquidaci¾
indicada al contracte i les seg³ents, si escau, l'·ltim dia hÓbil de cada perÝode establert com a PerÝode
de Liquidaci¾.
El Banc podrÓ assignar al seu compte, en cada moment, un lÝmit de descobert autoritzat, cas en quÞ
s'atendran de manera automÓtica els cÓrrecs que es puguin originar dins d'aquest lÝmit. La Comissi¾
per Descobert TÓcit s'aplicarÓ sobre el saldo comptable mÚs gran disposat del perÝode de liquidaci¾,
amb l'import mÝnim pactat. La Comissi¾ per Descobert mÚs el tipus d'interÞs deutor no podrÓ ser
superior a 2,5 cops el tipus d'interÞs legal del diner.
BBVA l'informarÓ, en cas que el compte estigui sense fons, mitjanþant l'enviament de missatges a
travÚs de l'app de BBVA, www.bbva.es, correu electr‗nic, missatge al telÞfon m‗bil, qualsevol
notificaci¾ de correu tradicional, per telÞfon, mitjanþant gestions de les nostres oficines o de
colÀlaboradors de BBVA. El Banc li recordarÓ la necessitat de tenir el saldo en positiu per evitar-li un
perjudici econ‗mic.
El Banc li cobrarÓ la despesa per regularitzaci¾ de descobert que figura a les condicions econ‗miques
com a compensaci¾ per les gestions esmentades. Li cobrarÓ aquesta despesa nomÚs una vegada per
les gestions efectuades en la reclamaci¾ de cada nou saldo.
Comissi¾ per atenci¾ puntual de cÓrrecs sense saldo: quan el compte no tingui lÝmit de descobert
autoritzat o s'excedeixi aquest lÝmit, BBVA realitzarÓ una anÓlisi i actuaci¾ addicional i, segons el
resultat de l'anÓlisi, podrÓ autoritzar cÓrrecs al seu compte sense saldo.
Aquest servei s'aplica nomÚs als cÓrrecs originats per vostÞ en els casos seg³ents: disposicions
d'efectiu a caixa, ordres de domiciliaci¾, rebuts no domiciliats, transferÞncies i traspassos, pagament
d'impostos, quotes de la Seguretat Social, cÓrrec de xecs o pagarÚs, emissi¾ de xecs bancaris i
compravenda de moneda estrangera. BBVA li cobrarÓ, per aquest servei, una comissi¾ per atenci¾
puntual de cÓrrecs sense saldo, sempre que el saldo disponible del compte es mantingui en negatiu al
tancament del dia en quÞ s'hagi produ´t el cÓrrec (21 h). La comissi¾ es liquidarÓ el dia seg³ent.
En el cas que aquest compte s'utilitzi exclusivament per complir amb les necessitats d'un altre contracte
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bancari, la comissi¾ de manteniment tindrÓ un cost de 120 euros l'any. Aquest cost es mantindrÓ invariable
mentre el contracte estigui en vigor. En cas que s'utilitzi per a un altre tipus d'operacions, li aplicarem le
tarifes de comissions habituals per a comptes no vinculats.

Beneficis associats al compte CUENTA VA CONTIGO
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Si compleix els requisits detallats en el punt seg³ent, podrÓ gaudir d'aquests beneficis associats al compte:
Sense comissi¾ d'administraci¾ i manteniment del compte
Sense comissi¾ anual per emissi¾ i manteniment d'una de les targetes que li detallem. EstarÓ
exempta de la comissi¾ anual una targeta per cada titular del compte. En cas que hi hagi diverses
targetes a nom del mateix titular, estarÓ exempta la targeta que tingui la comissi¾ anual d'import mÚs
alt, sempre que en l'any natural en curs no s'hagi eximit ja del pagament d'una altra comissi¾ anual de
targeta. En cas que n'hi hagi mÚs d'una amb el mateix import, es beneficiarÓ la targeta el contracte de
la qual s'hagi subscrit en la data mÚs recent.
Sense comissi¾ per emissi¾ de xecs en euros.
Sense comissi¾ de compensaci¾ i negociaci¾ per ingrÚs de xecs nacionals en euros.
Durant els primers quatre mesos des de l'obertura del compte i nomÚs per aix‗, el compte es beneficia de
tot el que es detalla en aquest apartat.
Les Targetes susceptibles de l'exempci¾ de la comissi¾ anual per emissi¾ i manteniment s¾n: Joven Ahora,
Joven DespuÚs, Ahora Blue BBVA, DespuÚs Blue BBVA, Negocios CrÚdito, Negocios DÚbito, Business
Electr¾n, Business Agrocoop BBVA, Clßsica Agrocoop, Ahora BBVA, DespuÚs BBVA, ┴baco, Tarjeta 7,
Colectivos i Business CX, Aqua CrÚdito, Aqua DÚbito.

Revisi¾ dels requisits i dates de liquidaci¾ de cada comissi¾
Avaluaci¾ del compliment:
-BBVA revisarÓ mensualment el compliment de requisits en el Compte.
-Cada revisi¾ es realitza respecte dels mesos naturals anteriors a cada mes en curs.
-Un mes natural Ús el perÝode comprÞs entre el primer i l'·ltim dia de cada mes, ambd¾s inclosos.
- A cada requisit s'han indicat, mitjanþant un exemple, els mesos que es tenen en compte a cada revisi¾ per
validar el compliment.
- Si en el mes corresponent a la liquidaci¾ no es compleixen els requisits definits a l'apartat "Requisits per a
l'obtenci¾ de beneficis associats al compte", s'aplicaran les condicions relatives al cobrament de
comissions previstes en el contracte del Compte corrent o de la targeta de crÞdit o dÞbit per a tot el
perÝode liquidat i, per tant, no seran aplicables els beneficis descrits en l'apartat anterior.
- Si en la revisi¾ mensual es verifica que el Compte compleix els requisits, els beneficis es mantindran fins a
la revisi¾ seg³ent i s'aplicaran de manera automÓtica a la liquidaci¾ de comissions d'administraci¾ i
manteniment dels comptes, a la comissi¾ anual per emissi¾ i manteniment de les targetes associades i a
la comissi¾ d'emissi¾ i compensaci¾ de xecs que es puguin realitzar durant aquell mateix mes.
Dates de liquidaci¾ de cada comissi¾:
-Administraci¾ i manteniment del Compte: es realitza en la data prevista al contracte de compte. La
periodicitat de liquidaci¾ Ús semestral (al juny i desembre).
-Comissi¾ anual per emissi¾ i manteniment de targeta: es realitza en la data indicada a les condicions
particulars del contracte de targeta.
-Comissions per emissi¾ i compensaci¾ de xecs: el dia que es realitza l'operaci¾.
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Requisits per a l'obtenci¾ de beneficis associats al compte
El CUENTA VA CONTIGO s'adapta a diverses tipologies de client i, per aix‗, inclou requisits adaptats a les
seg³ents situacions:
a) Clients amb nòmina, pensió o prestació per desocupació
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Aquest requisit es complirÓ quan es rebin al compte ingressos domiciliats d'alguna de les tipologies
que s'expliquen a continuaci¾, pels corresponents imports mÝnims, sempre pel mateix concepte i
mitjanþant un ·nic abonament cada mes:
-N‗mina: quan al compte es rebin transferÞncies peri‗diques mensuals de, com a mÝnim,
vuit-cents (800) euros, sempre que aquesta transferÞncia s'emeti d'acord amb la codificaci¾
establerta per a l'abonament de n‗mines a la normativa bancÓria relativa a compensaci¾ de
transferÞncies.
-Pensi¾: quan al compte es rebin abonaments peri‗dics mensuals corresponents a pensions
contributives i complementÓries ordenats per la Seguretat Social i per un import de, com a
mÝnim, tres-cents (300) euros.
-Prestaci¾ per desocupaci¾: quan al compte es rebin abonaments peri‗dics mensuals ordenats
pel Servei P·blic d'Ocupaci¾ Estatal per import de, com a mÝnim, tres-cents (300) euros.
-Prestaci¾ de Pla de Pensions Individual BBVA o Pla de Previsi¾ Individual BBVA o Pla d'Ocupaci¾
BBVA: quan al compte es rebin abonaments mensuals unitaris per aquests conceptes de, com a
mÝnim, tres-cents (300) euros.
En els quatre casos anteriors (n‗mina, pensi¾, atur i prestaci¾ de pla de pensions), per complir el
requisit s'han de rebre ingressos de la mateixa naturalesa i d'acord amb el que s'indica en cada cas
almenys dos dels quatre mesos naturals anteriors a cada revisi¾ mensual (cada mes es verifica si
aquest requisit es continua complint dos dels quatre mesos anteriors). Per exemple, al mes de juny es
comproven els mesos de febrer, marþ, abril i maig. Si un compte rep un abonament en concepte de
n‗mina al febrer i un abonament en concepte de pensi¾ a l'abril, en la revisi¾ del mes de juny el
compte no complirÓ aquest requisit.
b) Clients amb ingressos trimestrals
Aquest requisit es complirÓ quan es rebin al compte ingressos d'alguna de les tipologies que
s'expliquen a continuaci¾, per import total igual o superior a dos mil cinc-cents (2.500) euros:
- TransferÞncies
- IngrÚs de xecs
Els ingressos poden ser de qualsevol import. La suma ha de ser igual o superior a dos mil cinc-cents
(2.500) euros i s'han d'abonar en el trimestre natural anterior o en els mesos previs del trimestre
natural en curs, anteriors a cada revisi¾ mensual (tots els mesos es verifica si aquest requisit se
segueix complint). Per exemple, al mes de juny es revisa per una banda la suma d'ingressos realitzats
els mesos de gener, febrer i marþ; i, per altra banda, els realitzats els mesos d'abril i maig. Es complirÓ
la condici¾ si el resultat d'algun dels dos cÓlculs Ús igual o superior a 2.500 Ç.
c) Clients amb saldo mitjÓ mensual superior a 25.000 euros
Aquest requisit es complirÓ quan algun dels titulars del compte figuri com a primer titular de
productes financers la suma de saldos mitjans mensuals dels quals sigui igual o superior a vint-i-cinc
mil (25.000) euros.
Els productes financers que es tenen en compte i l'import que BBVA utilitzarÓ al final de cada dia per
avaluar el compliment s¾n:
-Fons d'inversi¾, ETF, SICAV (no s'hi inclouen societats d'inversi¾ lliure), plans de Pensions, Unit
Link: valor liquidatiu
-PIES BBVA, Europlazo BBVA, Rendes BBVA, Rendes assegurades BBVA, Rendes variables
BBVA, Rendes diferides BBVA, Rendes PPA BBVA i PPA Acumulaci¾ BBVA: saldo menys la
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retenci¾ fiscal
No es tenen en compte per a aquest c‗mput els plans de pensions d'ocupaci¾.
Aquest requisit s'ha de complir, com a mÝnim, dos dels quatre mesos naturals previs anteriors a cada
revisi¾ mensual. Per exemple, al mes de juny es revisen els mesos de gener, febrer, marþ i abril.
d) Titulars d'accions
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Aquest requisit es complirÓ quan algun dels titulars del compte sigui titular de, com a mÝnim, 1.000
accions BBVA.
-Les 1.000 accions han d'estar dipositades en un ·nic compte o referÞncia de valors. No
computarÓ la suma dels valors dipositats en diverses referÞncies. La referÞncia de valors ha
d'estar associada a aquest Compte com a compte operatiu (per a cÓrrecs i abonaments).
Aquest requisit s'ha de complir, com a mÝnim, un dels dos mesos naturals previs anteriors a cada
revisi¾ mensual. Per exemple, al mes de juny es revisen els mesos d'abril i maig.

Durada: Indefinida
CancelÀlaci¾ del compte:
El Client podrÓ cancelÀlar el compte en qualsevol moment, sense necessitat de preavÝs, i BBVA haurÓ de
procedir a cancelÀlar-lo en un termini mÓxim de 24 hores a partir de la solÀlicitud i a posar a disposici¾ del
Client el saldo que, si escau, presenti el compte a favor seu. La cancelÀlaci¾ serÓ gratu´ta per al Client.
No obstant aix‗, la cancelÀlaci¾ del compte no serÓ possible si vostÞ tÚ contractat amb BBVA un altre
producte o servei que requereixi per a la seva gesti¾ mantenir obert el compte o, si el compte tÚ saldo a
favor de BBVA, fins que vostÞ hagi abonat aquest saldo, aixÝ com els interessos, les comissions i les
despeses meritats.
Igualment, BBVA podrÓ cancelÀlar el compte mitjanþant comunicaci¾ amb 2 mesos d'antelaci¾,
transcorreguts els quals, si hi ha saldo creditor, deixarÓ de meritar interessos a favor seu, quedarÓ a la
seva disposici¾ i vostÞ estarÓ obligat a disposar-ne en la seva totalitat.
De la mateixa manera, i amb el mateix preavÝs de 2 mesos, el compte es considerarÓ tancat i cancelÀlat
quan no hagi registrat cap moviment durant mÚs de 24 mesos consecutius, sempre que presenti saldo
zero o saldo a favor de BBVA, encara que sigui com a conseq³Þncia del cÓrrec de comissions.
El preavÝs de 2 mesos per part de BBVA no es preceptiu en aquests sup‗sits:
els previstos en la normativa sobre prevenci¾ del blanqueig de capitals i finanþament del terrorisme i,
en particular, si vostÞ no haguÚs aportat a BBVA la documentaci¾ requerida per aquesta normativa;
quan vostÞ hagi facilitat a BBVA informaci¾ incorrecta per a l'obertura del compte, en cas que, si
haguÚs facilitat la informaci¾ correcta, el compte no podria haver-se obert;
quan vostÞ hagi utilitzat deliberadament el compte per a finalitats ilÀlÝcites.

Despeses:
Aniran a cÓrrec del titular del compte, quan aixÝ es requereixi, les despeses de correu o altres mitjans de
comunicaci¾, amb aplicaci¾ de la tarifa oficial que tingui publicada la Direcci¾ General de Correus i
Telecomunicacions.

Modificaci¾ de condicions:
BBVA podrÓ modificar les condicions d'aquest contracte comunicant-ho amb dos mesos d'antelaci¾ a la
data d'aplicaci¾. Si vostÞ no estÓ conforme amb els canvis, pot decidir resoldre el contracte sense cap cost
per a vostÞ.
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Fons de garantia de dip‗sits:
Conforme a la normativa del Fons de Garantia de Dip‗sits, hi ha una doble cobertura: una per a dip‗sits i
una altra per a valors. En tots dos casos, l'import de la garantia Ús d'un mÓxim de 100.000 euros.
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Els dip‗sits mantinguts a Bilbao Vizcaya Argentaria, SA, estan garantits pel Fons de Garantia de Dip‗sits
(1). LÝmit de la cobertura: 100.000 euros per dipositant i entitat de crÞdit (2). La seg³ent denominaci¾
comercial forma part de la seva entitat de crÞdit: BBVA.
Si el Titular tene mÚs dip‗sits a la mateixa entitat de crÞdit, tots els seus dip‗sits a la mateixa entitat de
crÞdit se sumen i el total estÓ subjecte al lÝmit de 100.000 euros (2).
Si tÚ un compte en participaci¾ amb altres persones, el lÝmit de 100.000 euros s'aplica a cada dipositant
per separat (3). PerÝode de reemborsament en cas de concurs de l'entitat de crÞdit: 7 dies hÓbils (4).
Moneda en la qual es realitza el reemborsament: euros. Contacte: carrer JosÚ Ortega y Gasset, 22 - 5a
planta, 28006 - Madrid, telÞfon +34 91 431 66 45, adreþa electr‗nica: fogade@fgd.es . Per a mÚs
informaci¾: www.fgd.es.
Informaci¾ addicional:
(1) Si no es pot disposar d'un dip‗sit pel fet que l'entitat de crÞdit no estigui en condicions de complir les
seves obligacions financeres, un Sistema de Garantia de Dip‗sits reemborsarÓ els dipositants. El
reemborsament Ús de, com a mÓxim, 100.000 euros per entitat de crÞdit. Aix‗ significa que se sumen tots
els seus dip‗sits efectuats a la mateixa entitat de crÞdit per determinar el nivell de cobertura. Si, per
exemple, un dipositant tÚ un compte d'estalvi amb 90.000 euros i un compte corrent amb 20.000 euros,
nomÚs se li reemborsaran 100.000 euros.
(2) LÝmit de la protecci¾ per als comptes en participaci¾.
En el cas de comptes en participaci¾, el lÝmit de 100.000 euros s'aplica a cada dipositant.
No obstant aix‗, els dip‗sits en un compte sobre el qual tinguin drets dues o mÚs persones com a socis o
membres d'una societat, una associaci¾ o qualsevol agrupaci¾ de carÓcter similar, sense personalitat
jurÝdica, s'agreguen i es tracten com si els haguÚs efectuat un dipositant ·nic a efectes del cÓlcul del lÝmit
de 100.000 euros.
(3) Reemborsament.
El sistema de garantia de dip‗sits responsable Ús el Fons de Garantia de Dip‗sits, carrer JosÚ Ortega y
Gasset, 22 - 5a planta, 28006 - Madrid, telÞfon +34 91 431 66 45, adreþa electr‗nica: fogade@fgd.es Li
reemborsarÓ els seus dip‗sits (fins a un mÓxim de 100.000 euros) en els terminis seg³ents: 15 dies hÓbils
(entre l'1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2020); 10 dies hÓbils (entre l'1 de gener de 2021 i el 31 de
desembre de 2023), i 7 dies hÓbils (a partir del 31 de desembre de 2023). Si fins al 31 de desembre de
2023 el Fons de Garantia de Dip‗sits d'Entitats de CrÞdit no pot restituir l'import reemborsable en un
termini de set dies hÓbils, pagarÓ als dipositants, en un termini mÓxim de cinc dies hÓbils desprÚs de la
solÀlicitud, un import adequat dels seus dip‗sits garantits amb la finalitat de cobrir-ne el manteniment.
Aquest import es deduirÓ de la suma reemborsable. Si en aquest termini no s'ha fet el reemborsament,
s'ha de posar en contacte amb el Sistema de Garantia de Dip‗sits, ja que el temps durant el qual es pot
reclamar el reemborsament pot ser que estigui limitat. Per a mÚs informaci¾, consulti www.fgd.es
Una altra informaci¾ important.
En general, tots els dipositants minoristes i les empreses estan coberts per sistemes de garantia de
dip‗sits. Les excepcions aplicables a certs dip‗sits es poden consultar al lloc web del sistema de garantia
de dip‗sits responsable. La seva entitat de crÞdit l'informarÓ tambÚ, si aixÝ ho solÀlicita, de si determinats
productes estan coberts o no. Si els dip‗sits estan coberts, l'entitat de crÞdit li ho confirmarÓ tambÚ en els
extractes del compte.
Els deutes que el Titular mantingui amb el Banc es tindran en compte per calcular l'import garantit i
reemborsable pel Fons de Garantia de Dip‗sits.
No es consideren dip‗sits garantits els realitzats per altres entitats de crÞdit per compte propi i a nom seu,
aixÝ com els realitzats pels subjectes i les entitats financeres seg³ents: 1r. Les societats i agÞncies de
valors. 2n. Les entitats asseguradores. 3r. Les societats d'inversi¾ mobiliÓria. 4t. Les societats gestores
d'institucions d'inversi¾ colÀlectiva, aixÝ com les societats gestores de fons de pensions, dels fons de
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titulitzaci¾ i de capital-risc i els dip‗sits de les entitats que gestionen. 5Þ. Les societats gestores de
carteres i les empreses d'assessorament financer. 6Þ. Les societats de capital-risc i les seves societats
gestores corresponents. 7Þ. Qualsevol altra entitat financera definida en l'article 4.1.26 del Reglament (UE)
575/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de juny de 2013. Tampoc no tenen cobertura els fons
propis de l'entitat de crÞdit, els valors representatius de deute emesos per l'entitat de crÞdit, fins i tot els
pagarÚs i els efectes negociables. Tampoc no tenen cobertura els dip‗sits constitu´ts per les
administracions p·bliques, amb l'excepci¾ dels constitu´ts per entitats locals amb un pressupost anual
igual o inferior a 500.000 euros. No estan garantits els valors dels quals siguin titulars les persones
mencionades en els ordinals anteriors ni els de les administracions.
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Trasllat de comptes:
PodrÓ realitzar el trasllat del seu compte de conformitat amb el Reial decret llei 19/2017 i l'Ordre
ECE/228/2019.

Desistiment del contracte de compte:
TÚ 14 dies naturals des de la signatura del contracte per desistir-ne. El desistiment es podrÓ
notificar a l'oficina de BBVA, als serveis de Banca Telef‗nica i de Banca per Internet.
En cas d'exercici del dret de desistiment, haurÓ de pagar al Banc les despeses i comissions generades fins
al moment del desistiment. Durant el termini indicat anteriorment, podrÓ solÀlicitar a BBVA que el
contracte es faci efectiu en la seva totalitat, cas en quÞ no serÓ aplicable a favor seu el dret de desistiment
establert.
Quan el contracte s'hagi celebrat de forma no presencial, de manera que BBVA no hagi pogut facilitar-li els
documents relatius als contracte, BBVA els hi enviarÓ immediatament desprÚs de la celebraci¾ del
contracte.

Legislaci¾ aplicable: espanyola.
RÞgim ling³Ýstic: El contracte i les comunicacions successives seran en catalÓ.
Procediments de reclamaci¾ judicial :
Les parts se sotmeten a all‗ que estableixi la Llei d'enjudiciament civil.
Procediments de reclamaci¾ extrajudicial:
Es posen diferents mitjans a disposici¾ seva per a la gesti¾ de les queixes i reclamacions:
- Servei d'Atenci¾ al Client. Adreþa electr‗nica: servicioatencioncliente@grupobbva.com
- Defensor del Client del Grup BBVA. adreþa electr‗nica: defensordelcliente@bbva.com
- N·mero de telÞfon gratu´t 900 812 679.
El termini mÓxim per a la resoluci¾ de queixes o reclamacions en relaci¾ amb els drets i obligacions Ús de
quinze dies hÓbils. Excepcionalment, i per q³estions alienes a BBVA, aquest termini es pot ampliar fins a un
mes.
Si el Client no estÓ d'acord amb la decisi¾ final de la seva reclamaci¾ o queixa, i un cop esgotades les
instÓncies que el Banc facilita indicades anteriorment, podrÓ dirigir-se al Servei de Reclamacions del Banc
d'Espanya (c/ Alcalß 48, 28014 Madrid).
A mÚs, podrÓ acudir a les entitats de resoluci¾ alternativa establertes a Espanya d'acord amb la Llei
7/2017, de 2 de novembre, relativa a la resoluci¾ alternativa de litigis en matÞria de consum.

Dades de contacte: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA, pl. de San Nicolßs n·m. 4, 48005 Bilbao. Es
pot contactar amb l'entitat a travÚs de la LÝnia BBVA (900 102 801) i a travÚs de l'adreþa electr‗nica
servicioatencioncliente@grupobbva.com
BBVA estÓ inscrit al Registre Especial d'Institucions Financeres del Banc d'Espanya amb el n·mero 0182 i
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estÓ subjecte a la supervisi¾ i el control del Banc d'Espanya.

Validesa del document: cinc (5) dies naturals des de la data de lliurament d'aquest document.
La signatura d'aquesta informaci¾ sobre el COMPTE indicat en aquest document no n'implica la
contractaci¾ ni el compromÝs de contractar el producte per part seva o de BBVA. Aquesta informaci¾
precontractual li permet comparar ofertes similars i adoptar la decisi¾ sobre la contractaci¾ amb BBVA.
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Signatura diferida i rÞgim de cotitularitat.
En cas de contractaci¾ a distÓncia en rÞgim de cotitularitat, el client que consta com a primer SolÀlicitant
reconeix que, amb l'exclusiva finalitat de gestionar la formalitzaci¾ d'aquest document, ha facilitat a BBVA
les dades d'identificaci¾ de la resta de SolÀlicitants, o d'algun d'ells, els quals, segons manifesta, estan
interessats a contractar els productes relacionats en aquest document. La resta de SolÀlicitants podran
consentir aquesta Informaci¾ Precontractual com a mÓxim durant els cinc (5) dies hÓbils seg³ents, en
qualsevol dels Canals oferts per BBVA. En cas contrari, la solÀlicitud de contractaci¾ caducarÓ i es
considerarÓ no efectuada, la qual cosa BBVA li comunicarÓ.
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FULLET D'INFORMACIË PR╚VIA DE SERVEIS DE PAGAMENT
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Aquest document contÚ la Informaci¾ general prÞvia del contracte de crÞdit en compte corrent (en
endavant, el "contracte") per al cas que el Client faci operacions de pagament amb BBVA, en la seva
condici¾ de consumidor o microempresa, d'acord amb el que estableix l'Ordre ministerial ECE/1263/2019,
sobre transparÞncia de les condicions d'informaci¾ aplicables als serveis de pagament (en endavant,
"Ordre de Serveis de Pagament"). Quan l'usuari del servei de pagament sigui un consumidor o
microempresa, no li serÓ aplicable en tota la seva extensi¾ aquest fullet ni l'Ordre de Serveis de Pagament
esmentada.
Aquest document Ús aplicable als serveis de pagament prestats per BBVA al Client tant en la seva condici¾
de Consumidor o Microempreses. A l'efecte d'aquest document, s'entÚn com a Consumidor qualsevol
persona fÝsica que, en les operacions de serveis de pagament, actu´ amb finalitats alienes a la seva activitat
econ‗mica, comercial o professional; com a Microempresa, tant les persones fÝsiques que realitzin una
activitat professional o empresarial, com les persones jurÝdiques que, en la data de celebraci¾ del
contracte de serveis de pagament, donin ocupaci¾ a menys de deu persones i tinguin un volum de negocis
anual o un balanþ general anual que no superi els dos milions d'euros, i com a No Consumidor, qualsevol
persona fÝsica o jurÝdica que, en les operacions de serveis de pagament, actu´ en el desenvolupament de
130 la seva activitat econ‗mica, comercial o professional i no tingui la condici¾ de Microempresa.
El Client ha d'informar puntualment BBVA d'aquelles circumstÓncies que puguin determinar un canvi en la
seva consideraci¾.
1. SOBRE EL PROVE¤DOR DE SERVEIS DE PAGAMENT
El prove´dor de serveis de pagament del Client Ús BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA (en
endavant, el "Banc" o "BBVA").
- Domicili social: Pl. San Nicolßs 4 - 48005, BILBAO
- TelÞfon: 900 102 801
- Lloc web: www.bbva.es
- Inscrita al Registre Mercantil de Biscaia, tom 2.083, foli 1, full BI-17-A, inscripci¾ 1a, CIF
- Autoritats responsables de la seva supervisi¾: Banc d'Espanya (Registre 0182) i Comissi¾
Nacional del Mercat de Valors.
2. SOBRE LA UTILITZACIË DEL SERVEI DE PAGAMENT
2.1. CaracterÝstiques principals del servei de pagament.
S'entÚn per operaci¾ de pagament una acci¾, iniciada per l'ordenant o per compte d'aquest, o bÚ pel
beneficiari, consistent a ingressar, transferir o retirar fons, amb independÞncia de qualssevol obligacions
establertes entre l'ordenant i el beneficiari. Les principals operacions de pagament s¾n:
Serveis d'ingrÚs i retirada de diners: permet realitzar al seu Compte les operacions de pagament per a la
gesti¾ dels moviments i la disposici¾ de diners.
CÓrrecs domiciliats: servei destinat a efectuar cÓrrecs al Compte. Aquesta operaci¾ la pot iniciar el
beneficiari del pagament, amb la seva autoritzaci¾ prÞvia, o bÚ el Client directament. El Client pot consultar
les dades i la informaci¾ dels cÓrrecs domiciliats al seu Compte a travÚs dels canals electr‗nics disponibles
o a qualsevol oficina del BBVA. El Client tambÚ pot donar instruccions a BBVA per:
a) Limitar el pagament dels cÓrrecs domiciliats a un import determinat, a una certa periodicitat, o a tots
dos.
b) Comprovar que l'import i la periodicitat del pagament del cÓrrec domiciliat, en cas que no tingui dret a
reemborsament o devoluci¾, siguin els mateixos que es van solÀlicitar en l'ordre de pagament.
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c) Bloquejar un cÓrrec.
TransferÞncies: la transferÞncia Ús l'operaci¾ efectuada per ordre d'una persona fÝsica o jurÝdica,
destinada a efectuar un abonament en un compte del qual pugui disposar el beneficiari de l'ordre, contra
un compte titularitat de l'ordenant obert en una entitat. El Client pot actuar com a ordenant de
transferÞncies (cÓrrec als seus comptes de BBVA) i com a beneficiari (abonament en aquests comptes).
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TransferÞncia immediata: Ús una operaci¾ de pagament en euros, a la zona SEPA, per la qual una
persona (l'ordenant) dona instruccions a la seva entitat bancÓria perquÞ, amb cÓrrec a un compte seu,
envi´ una determinada quantitat de diners al compte d'una altra persona (el beneficiari de la transferÞncia)
a la mateixa entitat o a una altra. La caracterÝstica principal de la transferÞncia immediata Ús que es
carrega al moment al compte de l'ordenant i s'abona al del beneficiari.
El Client i BBVA poden establir lÝmits per a les operacions de pagament a travÚs de www.bbva.es, trucant a
la LÝnia BBVA o a la seva oficina BBVA.
BBVA abonarÓ al compte del titular beneficiari l'import total de l'operaci¾ de pagament rebuda a favor seu.
El Banc podrÓ deduir les seves despeses de l'import transferit abans de fer l'abonament al compte de
pagament.
Targetes de pagament: una targeta Ús un mitjÓ de pagament, que emet normalment una entitat financera
i que permet el pagament de bÚns i serveis en qualsevol dels establiments (fÝsics o virtuals) adherits al
sistema VISA/MASTERCARD, en funci¾ del tipus de targeta emesa, retirar efectiu a dÞbit en caixers
automÓtics i en oficines de BBVA i d'aquelles entitats que ho permetin, contra el compte de domiciliaci¾,
sempre que aquest compte estigui obert al Banc. Les condicions de serveis de pagament de les targetes es
recullen en els seus respectius contractes.
Servei d'iniciaci¾ de pagaments: Ús un servei de pagament que permet iniciar una ordre de pagament a
petici¾ de l'usuari del servei, respecte d'un compte de pagament obert en un altre prove´dor de serveis de
pagament. En cas que el Client utilitzi aquest servei, el Banc li facilitarÓ, abans de la contractaci¾, la
Informaci¾ prÞvia.
Servei d'informaci¾ de comptes: Ús un servei de pagament en lÝnia la finalitat del qual Ús facilitar
informaci¾ agregada sobre un o diversos comptes de pagament titularitat de l'usuari de serveis de
pagament, en un altre prove´dor de serveis de pagament o bÚ en diversos prove´dors de serveis de
pagament. En cas que el Client utilitzi aquest servei, el Banc li facilitarÓ, abans de la contractaci¾, la
Informaci¾ prÞvia.
2.2 Tipus d'identificador ·nic per a l'execuci¾ correcta d'una operaci¾ de pagament.
En les operacions de pagament relatives als comptes que mantingui a BBVA, el seu identificador ·nic serÓ
l'assignat com a IBAN, (International Bank Account Number) al seu contracte de compte obert a BBVA.
L'operaci¾ de pagament es considerarÓ correctament realitzada per BBVA si es fa al Compte
corresponent a l'identificador ·nic facilitat pel Client ordenant a BBVA. Si l'identificador ·nic facilitat no Ús
correcte, BBVA no serÓ responsable d'una hipotÞtica execuci¾ defectuosa o de la no-execuci¾ de
l'operaci¾.
Amb carÓcter especÝfic, quan BBVA li presti serveis de pagament com a Consumidor o Microempresa, serÓ
responsable de l'execuci¾ correcta d'una operaci¾ de pagament en els termes i condicions que preveu la
Llei de serveis de pagament o la norma que en el futur la substitueixi.
2.3. Autoritzaci¾ de les operacions de pagament.
Les operacions de pagament es consideraran autoritzades quan l'ordenant Client hagi donat el
consentiment per a la seva execuci¾ d'acord amb el que s'estableixi per a cada cas. El consentiment podrÓ
donar-se tambÚ per conducte del beneficiari o del prove´dor de serveis d'iniciaci¾ de pagaments.
2.4. Irrevocabilitat d'una operaci¾ de pagament.
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El Client no podrÓ revocar una ordre de pagament un cop l'hagi rebuda el prove´dor de serveis de
pagament de l'ordenant, excepte en els terminis seg³ents:
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- Si es tracta de cÓrrecs domiciliats, el termini de revocaci¾ finalitza el dia hÓbil anterior al dia
convingut per carregar-los al Compte, sens perjudici del dret de devoluci¾. El Client pot revocar
l'ordre de pagament d'un cÓrrec domiciliat no executat. Per fer-ho, ho ha de comunicar a BBVA fins
al dia hÓbil anterior a l'acordat per al cÓrrec al Compte. A aquest efecte, s'entÚn per dia hÓbil els dies
d'obertura comercial de l'oficina de BBVA que intervÚ en l'operaci¾, excepte en el cas de comptes
contractats telemÓticament, en quÞ se seguirÓ el calendari de Bilbao.
- Quan l'operaci¾ de pagament sigui iniciada per un prove´dor de serveis d'iniciaci¾ de pagaments o pel
beneficiari o a travÚs d'aquest, el Client no podrÓ revocar l'ordre un cop hagi donat al prove´dor de
serveis d'iniciaci¾ de pagaments el seu consentiment per iniciar l'operaci¾ de pagament o un cop
hagi donat el seu consentiment perquÞ s'executi l'operaci¾ de pagament al beneficiari.
- En cas que BBVA i el Client hagin convingut, per a una ordre de pagament especÝfica, que el moment
de recepci¾ es correspongui amb una data determinada, el Client no podÓ revocar l'ordre desprÚs de
la finalitzaci¾ del dia hÓbil anterior al dia convingut.
BBVA podrÓ cobrar despeses per la revocaci¾ del consentiment del Client, d'acord amb el que s'hagi
pactat, si escau, en el contracte corresponent.
Quan el Client hagi donat el seu consentiment per a una sÞrie d'operacions de pagament, la seva revocaci¾
implicarÓ que qualsevol futura operaci¾ de pagament coberta per aquest consentiment es considerarÓ no
autoritzada.
2.5. Recepci¾ d'ordres de pagament.
El moment de recepci¾ d'una ordre de pagament Ús aquell en quÞ BBVA la rep. Si el moment de la recepci¾
no Ús un dia hÓbil per al Banc, l'ordre es considerarÓ rebuda el seg³ent dia hÓbil. A l'efecte d'aquest
document, s'entÚn per dia hÓbil els dies d'obertura comercial de l'oficina de BBVA que intervÚ en
l'operaci¾, excepte en el cas de comptes contractats telemÓticament, en quÞ se seguirÓ el calendari de
Bilbao.
Qualsevol ordre de pagament rebuda a partir de les 16.30 hores d'un dia hÓbil es considerarÓ rebuda el dia
hÓbil seg³ent.
En el cas de les transferÞncies immediates, l'execuci¾ de l'ordre de pagament es fa de manera immediata
en el mateix moment de la recepci¾ de l'ordre de pagament.
En cas que BBVA rebutgi l'execuci¾ d'una ordre de pagament, notificarÓ immediatament al Client aquesta
circumstÓncia, explicant, en la mesura que sigui possible, els motius de la negativa i, si escau, el
procediment a seguir per tal de rectificar els errors que l'hagin causat.
BBVA podrÓ cobrar despeses per aquesta notificaci¾, d'acord amb el que s'hagi pactat, si escau, en les
condicions particulars del contracte de quÞ es tracti.
BBVA no podrÓ negar-se a executar una ordre de pagament autoritzada si reuneix totes les condicions
establertes en aquest contracte, hagi estat iniciada pel Client o en nom seu per un prove´dor d'iniciaci¾ de
serveis de pagament, pel beneficiari o a travÚs d'aquest.
2.6. RÞgim aplicable de la data valor i de la disponibilitat de fons.
En les operacions de pagament en euros en quÞ les entitats bancÓries siguin dins de l'Espai Econ‗mic
Europeu (EEE) o estiguin adherides a l'└rea ┌nica de Pagaments en Euros (SEPA), i les nacionals en una
moneda d'un estat membre que no formi part de la zona euro, la data valor i la data de disponibilitat de
fons segueixen les regles seg³ents:
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- La data valor de l'abonament al compte del titular beneficiari del pagament no serÓ posterior al dia hÓbil
en quÞ l'import de l'operaci¾ de pagament s'hagi abonat a BBVA.
- La data valor del cÓrrec al compte del titular ordenant del pagament no pot ser anterior al dia hÓbil en quÞ
l'import de l'operaci¾ de pagament es carregui en aquest compte.
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- BBVA, desprÚs de la recepci¾ d'una ordre de pagament de l'ordenant, garantirÓ que l'import de l'operaci¾
de pagament s'aboni al compte del prove´dor de serveis de pagament del beneficiari com a mÓxim: i) si
l'ordre Ús en euros, a la finalitzaci¾ del dia hÓbil seg³ent, llevat que estigui iniciada en paper que el termini
mÓxim serÓ a la finalitzaci¾ dels dos dies hÓbils seg³ents, ii) si l'ordre Ús en una altra divisa d'un estat
membre de la UE no integrat en l'euro, a la finalitzaci¾ dels quatre dies hÓbils seg³ents.
- Quan un Consumidor o una Microempresa ingressi efectiu en un compte de pagament en un prove´dor de
serveis de pagament en la moneda d'aquell compte de pagament, podrÓ disposar de l'import ingressat des
del mateix moment en quÞ tingui lloc la recepci¾ dels fons. La data de valor de l'ingrÚs serÓ la del dia en quÞ
es realitzi.
2.7. Conformitat de la disponibilitat de fons.
Per tal que el Banc pugui confirmar la disponibilitat de fons a un prove´dor de pagaments concret al
compte del Client per a l'execuci¾ d'ordres de pagament basades en targetes, caldrÓ complir els requisits
seg³ents:
- Que el compte de l'ordenant sigui accessible en lÝnia en el moment de la solÀlicitud.
- Que el Client hagi donat el consentiment exprÚs a BBVA per facilitar la confirmaci¾ que es troba
disponible l'import d'una operaci¾ de pagament concreta.
- Que el consentiment del Client hagi estat anterior a la primera confirmaci¾.
El prove´dor de serveis de pagament concret podrÓ solÀlicitar aquesta confirmaci¾ quan es compleixin les
condicions seg³ents:
- Que el Client hagi donat el seu consentiment exprÚs al prove´dor que solÀliciti la confirmaci¾.
- Que el Client hagi iniciat l'operaci¾ de pagament per un import concret utilitzant una targeta emesa
pel prove´dor de serveis de pagament.
- Que el prove´dor de serveis de pagament s'identifiqui davant del Banc abans de cada solÀlicitud de
confirmaci¾.
La confirmaci¾ consistirÓ ·nicament en un "sÝ" o un "no". Aquesta informaci¾ no es conservarÓ ni
s'utilitzarÓ per a finalitats diferents de les exposades. El Banc no podrÓ bloquejar fons com a conseq³Þncia
d'aquesta confirmaci¾.
El Client, quan sigui l'ordenant d'una operaci¾ de pagament, tindrÓ dret a solÀlicitar al Banc la identificaci¾
del prove´dor de serveis de pagament que hagi solÀlicitat informaci¾ sobre disponibilitat de fons del seu
compte, aixÝ com la resposta facilitada per part del Banc al prove´dor.
BBVA podrÓ denegar l'accÚs al compte del Client a un prove´dor d'informaci¾ sobre comptes o a un
prove´dor de serveis d'iniciaci¾ de pagaments per raons objectivament justificades i degudament
documentades, relacionades amb l'accÚs no autoritzat o fraudulent al compte per part d'aquest prove´dor,
en particular amb la iniciaci¾ no autoritzada o fraudulenta d'una operaci¾ de pagament. BBVA informarÓ el
Client de la denegaci¾ de l'accÚs i dels motius corresponents, si pot ser, abans de denegar-li l'accÚs i, com
a molt tard, immediatament desprÚs de la denegaci¾.
3.- DESPESES, TIPUS D'INTER╚S I DE CANVI
- BBVA no podrÓ cobrar al Client pel compliment de les seves obligacions d'informaci¾ peri‗dica. No
obstant aix‗, qualsevol tipus d'informaci¾ addicional o diferent, o aquella que es comuniqui amb mÚs
freq³Þncia de l'establerta en aquest acord, a petici¾ del Client, generarÓ una despesa que es
liquidarÓ segons les tarifes de BBVA. El Banc podrÓ, a mÚs, repercutir al Client les despeses
ocasionades per la resoluci¾ del contracte, per la revocaci¾ d'ordres de pagament i les que es derivin
de la recuperaci¾ de fons per operacions de pagament executades amb identificador ·nic incorrecte.
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- En les operacions de pagament en quÞ el titular sigui el beneficiari, el Banc podrÓ deduir les seves
despeses de l'import transferit abans d'abonar-lo, excepte en les operacions de pagament iniciades
pel Client o realitzades a travÚs seu, en qualitat de beneficiari, cas en quÞ BBVA li abonarÓ l'import
total de l'operaci¾ de pagament, sense cap deducci¾. En les operacions de pagament en quÞ el Client
sigui l'ordenant, el Banc transferirÓ la totalitat de l'import de l'operaci¾, sense deduir les despeses de
la quantitat transferida.
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- En qualsevol operaci¾ de pagament en la qual tant el prove´dor de serveis de pagament de l'ordenant
com del beneficiari estiguin situats a Espanya, o un dels prove´dors estigui situat a Espanya i l'altre o
altres ho estiguin en un altre estat membre de la Uni¾ Europea, o en les quals nomÚs intervingui un
prove´dor de serveis de pagament que estigui situat a Espanya, el beneficiari pagarÓ les despeses
cobrades pel seu prove´dor de serveis de pagament i l'ordenant abonarÓ les despeses pel seu
prove´dor de serveis de pagament.
- Els interessos i les despeses dels diferents productes i serveis de pagament s¾n els previstos per a
cadascun en la seva Informaci¾ precontractual, quan sigui procedent, en el contracte, i en el fullet de
tarifes del Banc vigent en cada moment, publicades a bbva.es i al tauler d'anuncis de les seves
oficines.
- Quan l'operaci¾ de pagament inclogui una conversi¾ en divises, BBVA cobrarÓ les despeses i
comissions que corresponguin d'acord amb les instruccions que rebi del Client, si Ús aquest el que
inicia l'operaci¾ de pagament, o del prove´dor de serveis de pagament de l'altra part si l'operaci¾ de
pagament s'inicia a instÓncia seva. En cas que no hi hagi instruccions, se seguirÓ all‗ que estableixi el
contracte o el fullet de tarifes.
Si l'operaci¾ de pagament inclou una conversi¾ en divises de la Uni¾ Europea i el prove´dor de serveis
de pagament de l'altra part tambÚ es troba a Espanya, les despeses seran compartides, llevat de les
que es derivin de la conversi¾, que seran a cÓrrec de qui l'hagi solÀlicitat, excepte indicaci¾ en contra
de les parts, que es comunicarÓ al Banc pel titular en la solÀlicitud de prestaci¾ del servei de
pagament o pel prove´dor de serveis de pagament de l'altra part si Ús aquesta qui inicia l'operaci¾ de
pagament.
4.-SOBRE LA COMUNICACIË
BBVA realitzarÓ qualsevol comunicaci¾ al Client derivada del contracte a travÚs dels serveis de la seva
Banca per Internet o, si no Ús possible, per qualsevol mitjÓ telemÓtic o electr‗nic. Si el Client vol rebre les
comunicacions per via postal, ho pot solÀlicitar a travÚs de bbva.es i a les seves oficines, i el Banc les hi
trametrÓ per aquest canal.
De la mateixa manera, BBVA podrÓ enviar avisos o alertes per SMS o un altre mitjÓ telemÓtic o electr‗nic,
sobre qualsevol tipus d'informaci¾ relativa a l'execuci¾ del contracte o a les seves operacions de
pagament.
BBVA li facilitarÓ mensualment i en la forma acordada la informaci¾ sobre els moviments i les operacions
que s'hagin fet al Compte.
Aquest contracte es formalitza en l'idioma en quÞ es redacta. Totes les comunicacions i/o notificacions
resultants es faran en l'idioma oficial de l'Estat espanyol que acordin les parts.
El Client pot obtenir, en qualsevol moment i si ho solÀlicita prÞviament, una c‗pia d'aquestes condicions i
tambÚ del seu contracte. Per contractar un compte no cal contractar cap altre servei accessori, si bÚ el
client ha de tenir obert al Banc un compte corrent per domiciliar-hi els pagaments.
5.- SOBRE LES RESPONSABILITATS I REQUISITS NECESSARIS PER A LA DEVOLUCIË
5.1. El Client haurÓ de prendre les mesures raonables per tal de protegir les seves credencials de seguretat
personalitzades, n·mero o qualsevol contrasenya d'accÚs i gesti¾ dels serveis telemÓtics, i notificar a
BBVA a les seves oficines o a la LÝnia BBVA, sense demora indeguda quan en tingui coneixement, que s'ha
produ´t un ·s indegut de les seves contrasenyes o, si escau, de qualsevol transacci¾ no autoritzada o
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qualsevol error o discrepÓncia observat en els extractes comunicats pel Banc.
5.2. Bloqueig. BBVA es reserva el dret a bloquejar qualsevol instrument de pagament convingut,
operacions de pagament i accÚs als canals telemÓtics del Banc per preservar la seguretat de les
operacions, en cas que el Banc sospiti de qualsevol actuaci¾ no autoritzada o fraudulenta de l'instrument o,
en el cas que l'instrument de pagament estigui associat a una lÝnia de crÞdit, si el seu ·s poguÚs comportar
un augment significatiu del risc que l'ordenant pugui ser incapaþ de fer front a la seva obligaci¾ de
pagament.
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BBVA l'informarÓ mitjanþant comunicaci¾ personalitzada del bloqueig i dels seus motius, amb carÓcter
previ o immediatament posterior, llevat que aquesta comunicaci¾ sigui contrÓria a la normativa vigent o
resulti compromesa per raons de seguretat objectivament justificades.
5.3. Operacions sospitoses de frau
BBVA disposa de sistemes de detecci¾ de frau per a la identificaci¾ eficaþ i rÓpida d'operacions sospitoses
o fraudulentes. En cas que aquests sistemes detectin una operaci¾ que pugui resultar sospitosa de frau
real o d'amenaces per a la seguretat, BBVA es posarÓ en contacte amb el Client, sigui telef‗nicament o de
forma telemÓtica, per confirmar la veracitat o el consentiment real del Client a l'operaci¾ concreta i
sospitosa. A mÚs, BBVA podrÓ enviar al Client notificacions a manera informativa d'operacions d'especial
rellevÓncia per la seva quantia o que excedeixin els lÝmits de l'operativa habitual del Client, etc.
5.4. Comunicaci¾ a BBVA d'operacions de pagament no autoritzades o d'execuci¾ incorrecta
Si el Client tÚ coneixement que s'ha produ´t qualsevol operaci¾ de pagament no autoritzada o executada
incorrectament, ho ha de comunicar a BBVA sense demora indeguda, a fi que el Banc pugui rectificar
l'operaci¾. La comunicaci¾ s'ha de realitzar com a mÓxim en un termini de 13 mesos des de la data del
cÓrrec o l'abonament, llevat que BBVA no li haguÚs proporcionat la informaci¾ corresponent a l'operaci¾
en q³esti¾.
En cas d'operacions no autoritzades, BBVA li retornarÓ l'import de l'operaci¾ i, si escau, restablirÓ el
compte en quÞ s'hagi carregat l'import a l'estat en quÞ es trobava abans de l'operaci¾ no autoritzada. No
obstant aix‗, en cas d'operacions de pagament no autoritzades resultants de la utilitzaci¾ d'un instrument
de pagament extraviat o sostret, les parts s'atendran al que preveu aquest document respecte de les
condicions aplicables a l'instrument de pagament.
5.5. Responsabilitat del Banc per la no-execuci¾ o execuci¾ defectuosa d'ordres de pagament o
amb retard d'una ordre de pagament
En les ordres de pagament iniciades per l'ordenant: el Banc serÓ responsable envers el Client de
l'execuci¾ correcta de les operacions de pagament ordenades pel Client, llevat que es demostri que el
prove´dor de serveis de pagament del beneficiari ha rebut l'import de l'operaci¾ de pagament, cas en quÞ
aquest serÓ responsable envers el beneficiari.
Si el Banc resulta responsable, d'acord amb el que s'exposa anteriorment, haurÓ de tornar al Client, sense
demora injustificada, l'import corresponent a l'operaci¾, restablint, si escau, el saldo del compte de
pagament a la situaci¾ en quÞ hauria estat si no haguÚs tingut lloc l'operaci¾ de pagament defectuosa. La
data valor de l'abonament de l'operaci¾ al compte del Client no podrÓ ser posterior a la data en quÞ s'hagi
efectuat el cÓrrec de l'import.
Si el Client actua com a beneficiari, el Banc posarÓ immediatament a disposici¾ seva l'import corresponent
a l'operaci¾ de pagament i, si escau, abonarÓ l'import corresponent al compte. La data valor de
l'abonament al compte de pagament del titular no serÓ posterior a la data en quÞ s'hagi efectuat el cÓrrec
de l'import.
Quan una operaci¾ de pagament s'executi amb retard, el prove´dor de serveis de pagament del beneficiari
s'assegurarÓ que, desprÚs de la solÀlicitud del prove´dor de serveis de pagament de l'ordenant, la data valor
de l'abonament al compte de pagament del beneficiari no sigui posterior a la data en quÞ hauria atribu´t
l'import en cas d'execuci¾ correcta de l'operaci¾.
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Quan el Client actu´ com a ordenant de l'operaci¾ de pagament, el Banc, havent rebut la petici¾ i amb
independÞncia de la responsabilitat que es determini, intentarÓ immediatament rastrejar l'operaci¾ de
pagament i en notificarÓ els resultats a l'ordenant. El Banc no cobrarÓ per aquest concepte cap despesa a
l'ordenant.
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En les ordres de pagament iniciades pel Client en qualitat de beneficiari: el Banc serÓ responsable de
la seva correcta transmissi¾ al prove´dor de serveis de pagament de l'ordenant i haurÓ de tornar
immediatament l'ordre de pagament al prove´dor de serveis de pagament de l'ordenant. Quan la
transmissi¾ de l'ordre de pagament s'efectu´ amb retard, la data valor corresponent a l'abonament de
l'import del compte de pagament del Client no serÓ posterior a la data valor que s'hauria atribu´t a l'import
en cas d'execuci¾ correcta de l'operaci¾.
El Banc vetllarÓ perquÞ l'import de l'operaci¾ de pagament estigui a disposici¾ del beneficiari
immediatament desprÚs que aquest import s'hagi abonat al seu compte. La data valor corresponent a
l'abonament de l'import al compte de pagament del beneficiari no serÓ posterior a la data valor que
s'hauria atribu´t a l'import en cas d'execuci¾ correcta de l'operaci¾.
Si el Client actua com a ordenant d'una operaci¾ de pagament no executada o executada de forma
defectuosa per causes imputables al Banc, aquest tornarÓ a l'ordenant, segons procedeixi i sense demora
injustificada, l'import de l'operaci¾ de pagament no executada o executada de forma defectuosa i restituirÓ
el compte de pagament al qual s'hagi efectuat el cÓrrec a l'estat en quÞ s'hauria trobat si no s'haguÚs
efectuat l'operaci¾ de pagament defectuosa. La data valor de l'abonament al compte de pagament del
titular no serÓ posterior a la data en quÞ s'hagi efectuat el cÓrrec de l'import.
SerÓ responsable el Banc si es demostra que ha rebut l'import de l'operaci¾ de pagament, encara que el
pagament s'hagi fet amb un petit retard. La data valor en aquest cas no serÓ posterior a la data valor que
s'hauria atribu´t a l'import en cas d'execuci¾ correcta de l'operaci¾.
BBVA, en qualsevol cas, com a prestador de serveis de pagament del Client beneficiari, desprÚs que
aquest ho hagi solÀlicitat, intentarÓ immediatament rastrejar l'operaci¾ de pagament i en notificarÓ els
resultats al beneficiari. El Banc no cobrarÓ al titular cap despesa per aquest concepte.
BBVA respondrÓ davant del Client de les despeses que s'hagin ocasionat, aixÝ com dels interessos aplicats
al Client com a conseq³Þncia de la no-execuci¾ o de l'execuci¾ defectuosa o amb retard de l'operaci¾ de
pagament.
5.6. RÞgim de devoluci¾ per part del Client dels cÓrrecs i dels rebuts domiciliats
En les operacions autoritzades, el Client podrÓ solÀlicitar a BBVA la devoluci¾ de l'import d'una operaci¾ de
pagament autoritzada i executada (aquest apartat no Ús aplicable a Microempreses i No Consumidors), en
un termini mÓxim de 8 setmanes, comptades a partir de la data del cÓrrec dels fons al seu compte, quan es
donin, conjuntament, les condicions seg³ents:
- Que en l'autoritzaci¾ del cÓrrec, el Client ordenant no hagi especificat l'import exacte de l'operaci¾ i;
- Que l'import degut superi el que el Client ordenant podria esperar raonablement tenint en compte
les seves anteriors pautes de despeses pagades a travÚs de BBVA els ·ltims 12 mesos, tant si es
tracta de transaccions amb el mateix beneficiari del cÓrrec o amb un de diferent.
BBVA li tornarÓ l'import Ýntegre de l'operaci¾ de pagament o li justificarÓ la denegaci¾ de la devoluci¾ en el
termini de deu (10) dies hÓbils des de la recepci¾ de la solÀlicitud corresponent.
6.- SOBRE LES MODIFICACIONS I LA RESOLUCIË DEL CONTRACTE MARC
6.1. Modificaci¾ del contracte
BBVA podrÓ modificar els interessos, les comissions, les despeses i altres condicions previstes en el
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contracte, aixÝ com incloure-n'hi de noves, amb comunicaci¾ prÞvia al Client amb dos mesos d'antelaci¾. El
Banc entendrÓ que el Client accepta la modificaci¾ si no comunica a BBVA la no-acceptaci¾ amb
anterioritat a la data proposada d'entrada en vigor. En aquest sup‗sit, el Client tindrÓ dret a resoldre el
contracte sense cap cost i amb efecte a partir de qualsevol moment anterior a la data en quÞ s'hauria
aplicat la modificaci¾.
S'aplicaran de manera immediata totes aquelles modificacions que inequÝvocament resultin mÚs
favorables per al Client.
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6.2. Durada i resoluci¾ del contracte
El contracte tÚ una durada indefinida. El Client podrÓ resoldre el contracte en qualsevol moment sense
necessitat de preavÝs, i BBVA haurÓ de procedir a la seva resoluci¾ en un termini mÓxim de 24 hores des de
la solÀlicitud. BBVA posarÓ a disposici¾ del Client el saldo que, si escau, el compte presenti a favor seu i el
Client haurÓ de lliurar al Banc totes les targetes de pagament associades al compte per tal que siguin
inutilitzades. La cancelÀlaci¾ serÓ gratu´ta per al Client.
No obstant aix‗, la cancelÀlaci¾ del compte no serÓ possible si el Client tÚ contractat amb BBVA un altre
producte o servei per a la gesti¾ del qual sigui necessari mantenir obert el compte.
Igualment, BBVA podrÓ cancelÀlar el compte mitjanþant comunicaci¾ al Client amb 2 mesos d'antelaci¾,
transcorreguts els quals, si hi ha saldo creditor, deixarÓ de meritar interessos a favor seu i quedarÓ a la
seva disposici¾.
7._ SOBRE LA LLEI APLICABLE, LA COMPET╚NCIA JURISDICCIONAL I ELS PROCEDIMENTS DE
RECLAMACIË
El contracte es regeix per la llei espanyola i, en concret, pel Reial decret llei 19/2018 de serveis de
pagament i altres mesures urgents en matÞria financera, per l'Ordre ECE/1263/2019 sobre transparÞncia
de les condicions d'informaci¾ aplicables als serveis de pagament i, en cas que el Client tingui la condici¾
de Consumidor, tambÚ per la Circular 5/2012 del Banc d'Espanya sobre transparÞncia dels serveis
bancaris i responsabilitat en la concessi¾ de prÚstecs.
En cas que el Client tingui la condici¾ de No Consumidor, no li serÓ aplicable aquest Fullet d'Informaci¾
PrÞvia, ni l'Ordre ECE/1263/2019 sobre transparÞncia de les condicions d'informaci¾ aplicables als serveis
de pagament.
Seran competents per al coneixement de qualsevol controvÞrsia derivada del contracte els jutges i
tribunals espanyols.
El Client tÚ a la seva disposici¾ un Servei d'Atenci¾ al Client per a la gesti¾ de queixes i reclamacions:
- Servei d'Atenci¾ al Client Apartat de Correus 1598, 28080 Madrid.
- Adreþa electr‗nica: servicioatencioncliente@grupobbva.com
En cas de disconformitat amb la resoluci¾ del Servei d'Atenci¾ al Client, el Client pot adreþar-se en segona
instÓncia al Defensor del Client:
- Apartat de correus 14460, 28080 Madrid.
- Adreþa electr‗nica: defensordelcliente@grupobbva.com
Abans d'adreþar-se al Defensor del Client, s'ha de formular una reclamaci¾ al Servei d'Atenci¾ al Client.
BBVA disposa d'un Reglament per a la Defensa del Client, al qual es pot accedir si se solÀlicita a alguna de
les oficines de BBVA o a travÚs del web bbva.es, seguint els enllaþos especÝfics d'atenci¾ al client.
El termini mÓxim per a la resoluci¾ de queixes i reclamacions Ús de 15 dies hÓbils. Aquest termini es pot
ampliar fins a un mes per causes alienes al Banc, situaci¾ que es comunicaria al Titular.
Si, passat aquest temps i un cop esgotades les diferents instÓncies que el BBVA facilita, no s'haguÚs resolt
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el cas o el solÀlicitant estiguÚs disconforme amb la decisi¾ final de la seva reclamaci¾ o queixa, aquest es
pot adreþar a:
- Servicio de Reclamaciones del Banco de Espa±a. C/ Alcalß, n·m. 48 - 28014 Madrid.
8.- DRET DE DESISTIMENT
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El termini per exercir el dret de desistiment Ús de 14 dies. El termini s'inicia el dia de la celebraci¾ del
contracte. No obstant aix‗, si no haguessin rebut les condicions contractuals i la informaci¾ contractual
corresponent abans de la data esmentada, el termini per exercir aquest dret comenþarÓ a comptar el dia
que rebin la informaci¾.
El Client ha de deixar constÓncia al Banc de la notificaci¾ per qualsevol mode admÞs en dret. Es considera
que s'ha respectat el termini si la notificaci¾ s'ha enviat abans del venciment del termini i Ús en paper o
qualsevol altre suport durador a disposici¾ de BBVA i al qual pugui accedir des de qualsevol de les seves
oficines. Aquesta informaci¾ sobre el producte indicat a lÆinici dÆaquest document no implica que el Banc el
concedeixi ni Ús una oferta vinculant relativa al producte.
El Client podrÓ cancelÀlar el compte en qualsevol moment, sense necessitat de preavÝs, i BBVA haurÓ de
procedir a cancelÀlar-lo en un termini mÓxim de 24 hores a partir de la solÀlicitud i a posar a disposici¾ del
Client el saldo que, si escau, presenti el compte a favor seu. La cancelÀlaci¾ serÓ gratu´ta per al Client.
No obstant aix‗, la cancelÀlaci¾ del compte no serÓ possible si el Client tÚ contractat amb BBVA un altre
producte o servei que requereixi per a la seva gesti¾ mantenir obert el compte o, si el compte tÚ saldo a
favor de BBVA, fins que el Client hagi abonat aquest saldo, aixÝ com els interessos, les comissions i les
despeses meritats.
Igualment, BBVA podrÓ cancelÀlar el compte mitjanþant comunicaci¾ al Client amb 2 mesos d'antelaci¾,
transcorreguts els quals, si hi ha saldo creditor, deixarÓ de meritar interessos a favor seu i quedarÓ a la
seva disposici¾.
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