Creant Oportunitats

Data d’emissió .......................
Serveis

Solucions digitals

Servei de Trasllat
Comptes de Pagament
Canviar la domiciliació dels teus rebuts habituals i de qualsevol servei, pagament o transferència que tinguis
associat als teus comptes, ara és més còmode amb el Servei de Trasllat de Comptes de Pagament de BBVA:
> Per a trasllats entre comptes BBVA
> Entre comptes d’altres entitats
I et facilitem el trasllat a un altre compte d’una entitat a la Unió Europea.

Què és el Servei de Trasllat de Compte?
És un servei gratuït que et permet canviar els serveis associats a un compte de pagament, d’una entitat a una
altra a Espanya o entre comptes de BBVA:
> Ordres permanents de transferències
> Transferències entrants periòdiques
> Càrrecs domiciliats
> Amb una antiguitat màxima dels últims 13 mesos
A més, et permet traslladar el saldo a un nou compte i cancel·lar l’antic sense cap cost per a tu.

Qui pot demanar-lo?
Clients de BBVA titulars d’un compte de pagament en euros.
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Quins requisits necessito per demanar-lo?

Has de mantenir prou saldo al compte antic fins que el procés de trasllat s’hagi completat.

De què s’encarrega BBVA?
A BBVA ens encarreguem de demanar tota la informació a l’entitat propietària del compte i de gestionar les
ordres i comunicacions:
> Establir les ordres permanents de transferència des del teu compte, entrants i sortints, així com de la
seva execució a partir de la data especificada en l’autorització.
> Acceptació dels càrrecs domiciliats a partir de la data especificada en la sol·licitud.
> Comunicació als beneficiaris de càrrecs domiciliats.
> Et proporcionem models de carta a utilitzar, si decideixes comunicar-te tu mateix amb els ordenants de
transferències i beneficiaris de càrrecs.
Si el trasllat té lloc entre diferents entitats d’Espanya, el procés requereix almenys 13 dies hàbils a partir de la
teva sol·licitud. En el cas de comptes d’una mateixa entitat, el termini es redueix a 6 dies hàbils.
En el cas de transferències d’Organismes Públics, l’entitat no pot intervenir i només les podrà fer el client
directament.

Es poden sol·licitar trasllats de compte a l’estranger?
Sí, és possible, i a més el servei és gratuït per a clients que necessitin obrir un compte a l’estranger dins de la
Unió Europea.
Et facilitarem una llista de totes les ordres permanents de transferència vigents, i de les transferències
periòdiques entrants i els càrrecs domiciliats carregats al compte, revisant els últims 13 mesos.
Podràs sol·licitar la transferència del saldo creditor romanent del teu compte al nou compte de pagament del
país de destinació, sempre que incloguis el corresponent IBAN, i cancel·lar el teu compte antic, sempre que no
tinguis obligacions pendents amb càrrec a aquest compte de pagament.
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Només necessites tenir o obrir un compte a BBVA i signar una sol·licitud de trasllat. En aquesta sol·licitud ha
de figurar la signatura de tots els titulars del compte que es trasllada, i la seva identitat ha de coincidir amb
la dels titulars del compte sortint.
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Com puc fer la meva sol·licitud?
Només cal que emplenis el “formulari d’autorització” corresponent a la modalitat requerida que trobaràs a
bbva.es o a les nostres oficines i que el lliuris signat a la teva Oficina BBVA.
> IBAN del compte d’origen.
> IBAN del compte de destinació.
> Seleccionar els serveis que vols traslladar, opcions a executar per part de l’entitat propietària de l’antic
compte (Proveïdor Transmissor) i opcions a executar per part de BBVA (Proveïdor Receptor).
> Nom i cognoms, NIF i signatura de tots els titulars.

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 les característiques d’un producte o
servei.
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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Al formulari has d’especificar:

