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Komisioen tarifak, baldintzak 
eta bezeroei jasanaraz 
daitezkeen gastuak 
2015.10.15etik indarrean

03. EPIGRAFEA - TXEKEAK NEGOZIATZEA, KONPENTSATZEA ETA ITZULTZEA

KOMISIOA POSTA

ZEHAZTAPENA
 

TXEKEKO
% 

NOMINALAREN 
GAINEAN 

 
 

TXEKEKO

TXEKEKO 
GUTXIENEKOA 

EGINDAKO 

Euroak Euroak

1.     Txekeen negoziazio eta konpentsa-
zioarengatiko komisioa 
(Ikus 3. eta 4. oharrak)

3,00 3,00 Ikus 2. oharra

2.     Txekeak itzultzeagatiko komisioa 45,00 (a) 18,00 Ikus 2. oharra

3.     Protestoa notarioaren aurrean ku-
deatzea 
(Ikus 5. oharra)

18,00 ---- ----

4.    Ordaindu ez izanaren adierazpena 
kudeatzea "Kanbio Legea" (146. eta 
147. art.)

0,50 16,00 ----

5.    Adostuaren betearazpena "Kanbio 
Legea" (110. art., txeke adostuak)

1,20 6,01 ----

6.    Bezeroaren eskariz Bankuak berak 
Espainiako Bankuaren kargura txekeak 
jaulkitzeagatiko komisioa (Txeke 
bakoitzeko)

5,00 18,03 ----

7.     Bezeroaren eskariz Banku igorpen-
hartzailearen adostasuna eskatzea 
(Ikus 1. oharra)

6,01 ---- ----

8.    Txeke ez-arautuak: 
(Ikus 4. oharra)

7,51 ---- ----

9.    Kontua helbideratuta den bestelako 
plaza batean txeke bidez egiten diren 
ordainketetan, sinadura eta funts-
zuzkiduraren egiaztapenarengatiko 
gastuen kontzeptuagatik. 

3,00 ---- ----
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(a) Zatika itzultzen den kasuetan, komisio hori ordaindu gabe den nominalaren zenbatekoaren gainean kobratuko da. 

1. OHARRA Lagatzaileak eskatuko balu Banku igorpen-hartzaileak telefono bidez adostasun ez lotesleta eman dezala, tele-
fono, fax edo jakinarazteko erabilitako gastuak kobratuko dira, 7. puntuan adierazitako komisioaz gain.

2. OHARRA Posta gastu gisa jasoko dira bidalketa bakoitzeko frankeoak sortutakoak.

3. OHARRA Txekeen negoziazioaren eta konpentsazioaren ondorioz hori ordaindu gabe geratuko balitz, txekeen negoziazio 
eta konpentsazioagatiko komisioaz gain Epigrafe honen 2. puntuan aurreikusitako komisioa ere kobratuko da.

4. OHARRA Agiri ez-araututzat hartuko dira horien datu adierazgarrien edo beste eremu batzuen gainean -zenbatekoa, si-
nadura edo onuradunaren izena jartzeko gordetako tokietan- etiketak edota zintak atxikita daramatzatenak eta 
bere zenbatekoa 30.050,61 euro baino gehiago denean. Txeke horiek konpentsazio fisikorako aurkeztu beharko 
dira eta Epigrafe honen 8. puntuan aurreikusten den komisioa sortuko dute.

 Komisio hori Epigrafe honetako 1. atalekoaren (Txekeak negoziatu eta konpentsatzeagatiko komisioa) gehigarria 
da.

5. OHARRA Komisio hori notario gastuak edozein direla ere kobratuko da.

6. OHARRA Aurrezki-libreta helbideratuta den bestelako plaza batean diru-ateratzeen bidez egindako aurrezki-kontuetako 
xedapenak, komisioen ondorioetarako, txeketzat hartuko dira eta 10. Epigrafearen 8. oharrean ezarritako komi-
sioa kobratuko da horiengatik.


