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Data d’emissió .......................
Hipoteques i préstecs

Estalvi i inversió

Assegurances

Compte de Pago Básica

1/6

Aquest número identifica el risc del producte, i
1/6 indica risc més baix i 6/6 risc més alt.

BBVA està adherit al Fons de Garantia de Dipòsits
d’Entitats de Crèdit d’Espanya. La quantitat màxima
garantida és de 100.000 € per la totalitat dels
dipòsits constituïts a BBVA per persona.

Què és?
És un compte denominat en euros d’ús personal i no professional, per a persones físiques majors d’edat.

A qui s’adreça?
Residents legals a la Unió Europea.
Sol·licitants d’asil a Espanya.
Persones sense permís de residència l’expulsió de les quals no sigui possible.
Sempre que ja no tinguin un compte que permeti realitzar els mateixos serveis i operacions bancàries en una
altra entitat a Espanya amb les condicions descrites.
Per poder obrir un Compte de Pago Básica, no hauràs de contractar cap altre producte o servei addicional.

Quins avantatges t’ofereix?
Pot tenir un titular o més, i tots han de complir els requisits de l’apartat anterior.
Aquest compte implica els serveis següents:
> Obertura, utilització i tancament del compte.
> Dipòsit de fons en efectiu en euros.
> Retirades de diners en efectiu en euros a les oficines o caixers de BBVA situats a Espanya o en altres
Estats membres de la Unió Europea.
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Comptes i targetes
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> Operacions de pagament mitjançant una targeta de dèbit o prepagament, inclosos pagaments en línia a la
Unió Europea.
> Operacions de pagament en euros dins de la Unió Europea que consisteixin en pagaments fets en execució
de càrrecs domiciliats i transferències, inclosos els pagaments fets en execució d’ordres de transferència
permanents, a les oficines de l’entitat i mitjançant els serveis en línia de BBVA.
> Permet associar targeta de dèbit o prepagament i fer pagaments en línia.

S
 ense talonari de xecs i sense llibreta.
Pots contractar aquest compte a qualsevol Oficina BBVA. Abans de signar el contracte rebràs tota la
informació precontractual que necessites.

Quines comissions té?
Pels serveis descrits en l’apartat anterior, BBVA cobra una comissió mensual màxima, única i conjunta de 3
euros.
TAE: -1,79% per un suposat saldo diari de 2.000 € constants durant un any.
A
 questa comissió inclou:
>T
 argeta de dèbit Ahora BBVA o Targeta prepagament Antes BBVA sense comissió per emissió i
manteniment per a cada titular del compte.
> Fins a 120 operacions de pagament anuals en euros dins de la Unió Europea que consisteixen en
pagaments fets en execució de càrrecs domiciliats i transferències, inclosos els pagaments fets en
execució d’ordres de transferència permanents en les oficines de BBVA i mitjançant els serveis en línia de
BBVA. Les transferències immediates no hi estan incloses.
Les operacions de transferència estàndard a qualsevol país de la Unió Europea més Liechtenstein, Noruega i
Islàndia, efectuades en euros que excedeixin la quantitat de 120 operacions de pagament anuals tenen els
costos següents:
Fetes a través de bbva.es, mòbil
i caixers automàtics

Sense comissió d’emissió

Fetes a l’oficina

0,40% sobre l’import (mínim 4 €)

Altres serveis habituals:
N
 egociació i compensació de xecs: 0,30% sobre l’import (mínim 3 €).
L
 es transferències a la resta de destinacions i/o monedes i les transferències immediates que faci el Client
estaran subjectes al que estableix BBVA en l’Annex de tarifes, comissions i despeses.
P
 er les retirades d’efectiu a dèbit mitjançant targeta en caixers automàtics que pertanyin a una entitat
diferent del Grup BBVA a Espanya en euros, BBVA repercutirà el mateix import de la comissió cobrada per
l’entitat titular del caixer a BBVA. Aquest import serà informat per l’entitat titular del caixer abans de la
retirar efectiu.
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No admet descobert.
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Règim gratuït aplicable a un Compte de Pago Básica per a
persones en situació de vulnerabilitat
Si tots els titulars i autoritzats d’un Compte de Pago Básica tenen reconeguda una situació d’especial
vulnerabilitat o risc d’exclusió financera, la comissió màxima, única i conjunta pels serveis descrits
anteriorment serà de 0 €.

Aquells clients els ingressos econòmics bruts dels quals, computats anualment i per unitat familiar, no superin
els llindars següents:
> Dues vegades l’indicador públic de renda d’efectes múltiples de dotze pagues, vigent en el moment
d’efectuar la sol·licitud quan es tracti de persones no integrades en cap unitat familiar.
> Dues vegades i mitja aquest indicador quan es tracti de persones integrades en alguna de les modalitats
d’unitat familiar amb menys de quatre membres.
> El triple d’aquest indicador quan es tracti d’unitats familiars integrades per quatre o més membres o que
tinguin reconeguda la seva condició de família nombrosa d’acord amb la normativa vigent.
> El triple d’aquest indicador quan es tracti d’unitats familiars que tinguin en el seu si una persona amb grau
de discapacitat igual o superior al 33 per cent reconegut oficialment per resolució expedida per l’Instituto
de Mayores y Servicios Sociales o per l’òrgan competent de les Comunitats Autònomes.
Aquells clients en què no concorri titularitat, directa o indirecta, o cap dret real sobre béns immobles, exclòs
l’habitatge habitual, ni titularitat real de societats mercantils, per part de tots els membres que integren la
unitat familiar.
Com puc sol·licitar la gratuïtat?
Podràs sol·licitar la situació d’especial vulnerabilitat emplenant el formulari que se’t lliurarà juntament amb la
resta de documentació del Compte de Pago Básica i aportant la documentació indicada en el document
esmentat.
Quina documentació he de presentar?
L’acreditació de les circumstàncies que donen lloc a la gratuïtat ha de concórrer en tots els titulars i
autoritzats. S’haurà d’aportar la següent documentació en relació amb totes les persones que conformen la
unitat familiar:
> Per a l’acreditació del nombre de persones que componen la unitat familiar, s’ha d’aportar el llibre de família
o document acreditatiu d’inscripció com a parella de fet.
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Quins es troben en risc d’especial vulnerabilitat o risc d’exclusió financera?
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> Per acreditar la percepció dels ingressos pels membres de la unitat familiar, caldrà aportar un dels
documents següents:
- Certificat de rendes, i si escau, certificat relatiu a la presentació de l’Impost de Patrimoni, expedit per
l’Agència Estatal d’Administració Tributària o l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma, si escau,
amb relació a l’últim exercici tributari.
- Últimes 3 nòmines percebudes.

- Certificat acreditatiu dels salaris socials, rendes mínimes d’inserció o ajudes anàlogues d’assistència
social concedides per les Comunitats Autònomes i les entitats locals.
- En el cas de treballador pel seu compte, certificat expedit per l’òrgan gestor en què figuri la quantia
mensual percebuda si estigués percebent la prestació per cessament d’activitat.
En el cas que no disposis de la documentació referida en l’apartat anterior, hauràs d’aportar un informe en què
s’indiqui la composició de la unitat familiar o on es motivi la idoneïtat per a l’accés a la gratuïtat d’un Compte
de Pagament Bàsic. Hauràs de sol·licitar aquest informe als serveis socials de l’ajuntament en què estiguis
empadronat.
Si obtens el reconeixement al dret a un Compte de Pago Básica gratuït, els efectes d’aquest reconeixement es
produiran a partir de la data de la teva sol·licitud.
Podràs accedir de forma permanent a la informació relativa a les comissions o despeses derivades de qualssevol
altres serveis així com a totes les explicacions adequades mitjançant la pàgina web i l’aplicació mòbil de BBVA així
com en els altres canals de distribució disponibles.

Sabies que...?
Tens 14 dies naturals des de la signatura del contracte per desistir-ne. El desistiment es pot notificar
a l’oficina de BBVA, als serveis de Banca Telefònica i Banca per Internet. En cas d’exercir el dret de
desistiment, has de pagar al banc les despeses i comissions generades fins al moment del desistiment.
Durant el termini indicat anteriorment, pots demanar a BBVA que el contracte es faci efectiu totalment,
cas en el qual no s’aplica al teu favor el dret de desistiment establert.
Abans de contractar el compte, tindràs accés al document informatiu de les comissions (FID) que conté
la informació sobre comissions. Aquest es facilita juntament amb el contracte i està a la teva disposició
al taulell d’anuncis de l’oficina i al web.
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- Certificat expedit per l’entitat gestora de les prestacions o subsidis per desocupació en què figuri la
quantia mensual percebuda per aquests conceptes.
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Glossari
Manteniment del compte: l’entitat gestiona el compte perquè el client pugui operar-hi.

Emissió i manteniment d’una targeta de crèdit: l’entitat facilita una targeta de pagament associada
al compte del client. L’import total que correspon a les operacions dutes a terme amb la targeta
durant un període de temps acordat es carrega totalment o parcialment al compte del client en la
data convinguda. El contracte de crèdit formalitzat entre l’entitat i el client determina s’hi apliquen
interessos per les quantitats disposades.
Descobert exprés: l’entitat i el client acorden anticipadament que aquest últim pot disposar de fons
quan no hi ha saldo disponible al seu compte. En l’acord es determina la quantitat màxima de què es
pot disposar i si el client ha d’abonar comissions i interessos.
Descobert tàcit: l’entitat posa fons a disposició del client que superen el saldo disponible al seu
compte. No hi ha acord previ entre l’entitat i el client.
Transferència: seguint instruccions del client, l’entitat transfereix fons des del compte del client a un
altre compte.
Ordre permanent: seguint instruccions del client, l’entitat fa transferències periòdicament d’un
import determinat del compte del client a un altre compte.
Retirada d’efectiu a dèbit mitjançant targeta als caixers automàtics: el client retira efectiu del
compte a través d’un caixer automàtic d’una altra entitat, mitjançant targeta, a compte del saldo
disponible.
Retirada d’efectiu a crèdit mitjançant targeta als caixers automàtics: el client retira efectiu de la
seva entitat o d’una altra entitat, mitjançant targeta, quan els fons estan coberts per una línia de crèdit
oberta per al client i amb independència del saldo disponible al compte.
Servei d’alertes (SMS, correu electrònic o similar): l’entitat remet informació sobre moviments
efectuats al compte del client mitjançant SMS, correu electrònic o una altra tecnologia similar.
Negociació i compensació de xecs: l’entitat fa les gestions oportunes per obtenir el cobrament d’un xec.
Devolució de xecs: l’entitat duu a terme actes ocasionats per la falta de pagament d’un xec per una
altra entitat.
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Emissió i manteniment d’una targeta de dèbit: l’entitat facilita una targeta de pagament associada
al compte del client. L’import de cada una de les operacions fetes amb la targeta es carrega
directament i totalment al compte del client la data acordada. El contracte de crèdit formalitzat entre
l’entitat i el client determina si s’hi apliquen interessos per les quantitats disposades.
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A BBVA vetllem per la claredat i per la transparència en la informació que t’oferim. Tots els nostres
gestors et facilitaran explicacions clares i fàcils d’entendre sobre la possibilitat d’ampliar la informació
sobre el compte o altres modalitats a bbva.es (per explicacions adequades), incloent-hi l’accés a fitxes,
informació precontractual genèrica sobre el compte, etc.
Aquest document conté informació comercial i és independent de la informació que legalment estem
obligats a lliurar-te perquè la tinguis en compte abans de signar el contracte.

@bbva_esp
BBVAespana

bbva.es

Xarxa de
Caixers BBVA

Apps BBVA

BBVA
Contigo

Línia BBVA
91 224 94 26

Oficines
BBVA

Xarxes
Socials

Des de l’estranger

+34 91 374 73 68
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