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Komisioen tarifak, baldintzak 
eta bezeroei jasanaraz 
daitezkeen gastuak
Indarrean 2022.11.24tik

18. ESKAINITAKO HAINBAT ZERBITZU

ZEHAZTAPENA

KOMISIOAK

MOTA ZENBATEKOA 
Euroak

1. Merkataritza txostenak. (Ikus 1. oharra)

1.1 Laburtua (jarduera, kaudimena, zuzentasuna eta gisakoei buruzko datu 
laburtuekin)

---- 25,00

1.2 Normala edo zabalagoa. ---- 50,00

1.3 Atzerriko enpresei buruzkoa. ---- 50,00

2. Jabetza Erregistroan kontsultak bezeroen kontura. (Ikus 1. oharra) MINIMOA

2.1 Egiaztatutako ustiategi bakoitzeko 3,49 eurotan. ---- 50,00

3. Askotariko banku kudeaketak. (Ikus 2. oharra)

3.1 Eragiketak eratzeko eta ezeztatzeko gestio bakoitzagatik, ez dagozkienean 
gure Erakundearen aldez aurreko kontratu-betebehar bati.

---- 100,00

4. Bezeroentzako askotariko informazioa

4.1 Bikoiztuak egitea ---- 9,99

4.2 Sinaduraren aurkezpen bidezko onarpena eta ondorioak hirugarrenen 
aurrean

---- 3,00

4.3 Informazioa euskarri magnetikoan emateagatik (Euskarria bezeroak 
aurkeztuko du edo kostuaren prezioan jasanaraziko zaio)

---- 12,02

4.4 Lagundutako kanalen bidez ziurtagiriak ematea (5. oharra)

 ■ I. motako ziurtagiriak (saldoa, eragiketak, titulartasuna) ---- 12,397

 ■ II. motako ziurtagiriak (zergen ordainektak, nominak, amortizazio taulak, 
kontratatutako produktuak)

---- 12,397

 ■ Konplexuak (konkurtsoko kaudimena, zor bizia) ---- 28,926

 ■ Urte anitzeko informazioa prestatzea eskatzen duten ziurtagiriak, aldian-
aldian eta doan emandakoaz gain. Gehieneko tasa

---- 60,00

4.5 Urrutiko banka bidez ziurtagiriak ematea (5. oharra)
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 ■ I. motako ziurtagiriak (saldoa, eragiketak, titulartasuna) ---- 1,653

 ■ II. motako ziurtagiriak (zergen ordainektak, nominak, amortizazio taulak, 
kontratatutako produktuak)

---- 4.132

 ■ Konplexuak (konkurtsoko kaudimena, zor bizia) ---- 16,529

4.6 Ikuskaritza enpresentzako ziurtagiriak (5. oharra) ---- 100,00

Bankuak bezeroei euren kontuen eta eragiketen egoerari buruz aldiro 
eta dohainik ematen duen informazioaz gain emango den beste edozein 
informaziogatik, hori lortzeko modurik izatekotan, 300,51 €-rainoko tarifa 
kobratuko da, gehienez.

5. Esku-dirua etxean jasotzea eta entregatzea. (Ikus 3. oharra)

5.1 6.010,12 € baino gutxiagokoa, gehi lekualdatze-gastuak. ---- 18,00

5.2 6.010,12 € edo gehiago ----

6. Bezeroek hala eskatuta pentsio planak, aseguruak eta aurrezki 
kapitalizazioko beste produktu pertsonalizatuak kontratatzeko 
egokitasuna aztertu, aholkatu eta horren gainean txostena egiteagatik. 
(Ikus 4. oharra)

7. Europako Ekonomia Erkidegoari buruzko informazioa.

7.1 Legegintzako dokumentazioa edo txosten banakatua ematea. ---- 60,10

7.2 Legegintzako dokumentazioa gehi txostena ematea. ---- 78,13

7.3 Legegintzako dokumentazio zabala gehi txostena ematea. ---- 120,20

8. Bulegoan korrespondentzia gordailutzeagatik. ----
6,01 (Kontu 
eta seihileko 
bakoitzeko)

9. Autonomia erkidegoetan egindako gestioak. ---- 60,10

BABES OFIZIALAREN etxebizitzen kalifikazioak izapidetzea (BOE etxebizitzen 
kalifikazioa eskatzeko behar den dokumentazioa izapidetzea bezeroaren 
kontura).

10. Bankuaren arrisku-bermeko hipotekak ezeztatzeko eskriturak izapidetzea, 
bezeroak hala eskatuta. (Ikus 5. oharra)

10.1 Egilespenerako behar diren agiriak eta aurrekariak prestatzea, bezeroak 
berariaz eskatuta.

90,15

10.2 Jabetza Erregistroan inskripzioa izapidetzea, bezeroak berariaz eskatuta:

0 eurotik 6.010,12 eurora ---- 90,15

6.010,13 eurotik 12.020,24 eurora ---- 102,17

12.020,25 eurotik 18.030,36 eurora ---- 120,20

18.030,37 eurotik 24.040,48 eurora ---- 138,23

24.040,49 eurotik 30.050,61 eurora ---- 150,25

30.050,62 eurotik 36.060,73 eurora ---- 162,27

ZEHAZTAPENA

KOMISIOAK

MOTA ZENBATEKOA 
Euroak
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36.060,74 eurotik 42.070,85 eurora ---- 168,28

42.070,86 eurotik 48.080,97 eurora ---- 180,30

48.080,98 eurotik 54.091,09 eurora ---- 192,32

54.091,10 eurotik 60.101,21 eurora ---- 210,35

60.101,22 eurotik 90.151,82 eurora ---- 240,40

90.151,83 eurotik 120.202,42 eurora ---- 270,46

120.202,42 eurotik gora ---- 300,51

11. Bankuaren arrisku-bermeko hipotekak eta/edo horien edozein aldaketa 
erregistroan inskribatzea, gure Erakundeak aldez aurretik kontratua 
egiteko betebeharra ez duenean eta bezeroak berariaz eskatuta egiten 
denean:

9.015,18 euroraino ---- 90,15

9.015,19 eurotik 15.025,30 eurora ---- 102,17

15.025,31 eurotik 21.035,42 eurora ---- 108,18

21.035,43 eurotik 27.045,54 eurora ---- 120,20

27.045,55 eurotik 33.055,67 eurora ---- 138,23

33.055,68 eurotik 42.070,85 eurora ---- 156,26

42.070,86 eurotik 48.080,97 eurora ---- 168,28

48.080,98 eurotik 57.096,15 eurora ---- 174,29

57.096,16 eurotik 72.121,45 eurora ---- 180,30

72.121,46 eurotik 90.151,82 eurora ---- 192,32

90.151,83 eurotik 102.172,06 eurora ---- 204,34

102.172,07 € eta 120.202,42 € bitartean ---- 210,35

120.202,43 eurotik 138.232,78 eurora ---- 216,36

138.232,79 eurotik 150.253,03 eurora ---- 222,37

150.253,04 eurotik 180.303,63 eurora ---- 240,40

180.303,64 eurotik 240.404,84 eurora ---- 270,46

240.404,85 eurotik 300.506,05 eurora ---- 300,51

300.506,06 eurotik 450.759,08 eurora ---- 450,76

450.759,08 eurotik gora ---- 601,01

Horretarako beharrezkoa bada aldez aurretik beste titulu batzuk erregistratzea 
(erosketa/salmenta eskritura, testamentua, trukeak, etab.), baita hauek ere:

9.015,18 euroraino ---- 90,15

9.015,19 eurotik 15.025,30 eurora ---- 102,17

ZEHAZTAPENA

KOMISIOAK

MOTA ZENBATEKOA 
Euroak
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ZEHAZTAPENA

KOMISIOAK

MOTA ZENBATEKOA 
Euroak

15.025,31 eurotik 21.035,42 eurora ---- 108,18

21.035,43 eurotik 27.045,54 eurora ---- 120,20

27.045,55 eurotik 33.055,67 eurora ---- 138,23

33.055,68 eurotik 42.070,85 eurora ---- 156,26

42.070,86 eurotik 48.080,97 eurora ---- 168,28

48.080,98 eurotik 57.096,15 eurora ---- 174,29

57.096,16 eurotik 72.121,45 eurora ---- 180,30

72.121,46 eurotik 90.151,82 eurora ---- 192,32

90.151,83 eurotik 102.172,06 eurora ---- 204,34

102.172,07 eurotik 120.202,42 eurora ---- 210,35

120.202,43 eurotik 138.232,78 eurora ---- 216,36

138.232,79 eurotik 150.253,03 eurora ---- 222,37

150.253,03 eurotik gora ---- 240,40

12. Ez-egoiliarrei zergak itzultzeko kudeaketa. (6. oharra) 1,80 euro gehi %5

13. Bezeroei kontu korronteko zordundukoak egitea.

13.1 Zordundukoak prestatzea, bezeroaren sinadurarik gabe, eta hari igortzea
euro bat, 
dokumentu 
bakoitzeko

13.2 Zordundukoak prestatzea, bezeroaren sinadura digitalarekin, eta hari 
igortzea

euro bat, 
dokumentu 
bakoitzeko

13.3 Zordundukoak prestatzea, bezeroaren sinadura digitalarekin, eta onuradunei 
postaz igortzea (Ikus 7. oharra)

euro bat, 
dokumentu 
bakoitzeko

14. NPE/DUN laguntza espedienteen izapidetza Nekazari eta 
abeltzainentzako NPE/DUN laguntza espedienteak izapidetzeko zerbitzua. 100,00

15. Testamentu-espedientea izapidetzea (interesdunak berariaz eskatuta). 
(8 oharra)

125,00

16. Espainiako ez egoiliarren edo egoiliarren ziurtagiriak kudeatzea, lortzea 
edo berritzea. (9. oharra)

- 18,00

17. Fakturen kobraketa kudeatzea eta ibilgailuen dokumentazioa 
kontzezionarioei ematea. (10. oharra)

- 30,00

18. Kutxa Zerbitzu Iraunkorra. (11. oharra) 35 euro hilean

19. Dirua efektiboan kontatzeagatik. (12. oharra)

19.1  51 unitatetik 499 unitatera bitarteko moneta zatikatua kontatu, paketatu 
edo eraldatzeko zerbitzuagatik eta 500 unitateko zatiki bakoitzagatik.

10,00
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ZEHAZTAPENA

KOMISIOAK

MOTA ZENBATEKOA 
Euroak

19.2 Billeteak kontatu, paketatu edo eraldatzeko zerbitzuagatik 500 unitate 
gehigarriren zatiki bakoitzeko.

10,00

20. Helbideratu gabeko ordainagirien ordainketa esku-dirutan 
ordaintzailearen kargura:

 ■ Bulegoan Kutxazainean
3 €/ordainagiriko 
1 €/ordainagiriko

21. Finantza Informazioa dokumentua jaulki eta entregatzeko zerbitzuagatik

ETEa, Enpresen Finantzaketa Sustatzeko 5/2015 Legearen 2.2 artikuluan 
aurreikusitakoarekin bat (13. oharra).

380 €

22. Produktuen, gordailuen eta goiburuen titulartasuna aldatzea. Ez da 
jasanaraziko saldoen edo baloreen zenbateko osoa 150 €-tik beherakoa 
bada (8. oharra)

65,00

1. OHARRA  Merkataritza txostenetan, premiazko arrazoiengatik telefonoa, telegrafoak, telexa, informazio agentziak edo 
Bankuko kudeatzaileen zerbitzu bereziak erabiliz gero sortzen diren ezohiko gastuak ere jasanarazi egingo dira.

  Jabetza Erregistroari hirugarrenen izenean egiten diren kontsultetan, adierazitako komisioaz gain, sortutako 
zortzapen eta gastuak berreskuratuko dira.

2. OHARRA  Askotariko Banku Kudeaketak dira bezeroaren aginduz erakunde publiko eta pribatuen aurren burutzen diren 
ohiko banku kudeaketak, Bankuaren langileen -sarritan, ahaldunenak- desplazamendua eskatzen dutenean. 
Komisio hori ez da aplikatuko lekualdatzea eskriturak sinatzeko denean edo eragiketa burutzeko beharrezkoa 
denean, eta baita Erakundearen kontratu betebehar bat denean ere.

  Adibide gisa, honako hauek aipatzen dira:

  Obren egikaritzea bermatzeko gordailuak, bermeak eta abalak, eta kredituak. Endosoen berri izatea.

  Protestoa eta bermea duten efektuen gainean notarioek egindako ordainketa eskakizuna.

3. OHARRA  Etxean 6.010,12 eurotik gorako diru-bilketetan, funtsen garraio blindatuan espezializatutako enpresak erabilt-
zea eskatzen da, zerbitzu horren fakturazioa eskatzailearen kontura izango delarik, bestelakorik adostu ezean.

4. OHARRA  Komisio hori bezeroak txostena aztertzea, aholkatzea eta ematea eskatzen duenean sortuko da, eta behin baka-
rrik kobratuko da bezeroari txosten idatzia emateko unean. Aurrezki, aseguru edo pentsio plan bateko kapita-
lizazio produktu baten aurretiko txostena igorri eta ondoren kontratazioa gauzatuz gero, arrazoizko epe baten 
barruan, komisio hori salbuetsita egongo da kobratzetik edo bezeroari itzuliko zaio aurretik kobratu izan bada.

5. OHARRA  Bezeroaren kontura izango dira lurralde bakoitzean indarrean diren zeharkako zergak. Sabuetsita 0 saldoko 
ziurtagiriak, kapital ekarpenarena edo araudia betez jaulkitakoak. Lagundutako kanaltzat hartzen dira bulegoa, 
BBVA Contigo eta telefono bidezko bankua. Urrutiko bankua, transakzio-webguneak eta BBVA app-a.

6. OHARRA  Tarifatutako portzentajea itzuli beharreko zergaren zenbatekoaren gainean aplikatuko da.

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

8. OHARRA Komisio horren zenbatekoari sortzapen aldian indarrean den tasari dagokion BEZa (edo dagokion zerga, 
Kanarietan, Ceutan eta Melillan) gehituko zaio.

9. OHARRA  Espainiako ez egoiliarren edo egoiliarren ziurtagiriak kudeatzeko, lortzeko edo berritzeko eginbidea bezeroak 
berariaz eskatuta egingo da.



BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. - San Nikolas plazatxoa, 4 - 48005 BILBO  Bizkaiko 
Merkataritza Erregistroa - 3858 liburukia, 1. folioa, BI-17 BIS-A orria, 1035. inskripzioa. IFK: A48265169 6/6

10. OHARRA  Aipatutako komisioa bezeroari jasanaraziko zaio kobrantza BBVAren bidez izapidetutako ibilgailuen dokumen-
tazio bakoitzeko.

11. OHARRA  Zerbitzu honek aukera ematen du bulegoetako kanpoko postontzia esku-dirua, billeteak eta txekeak jartzeko, 
bezeroaren kontuan abonatu daitezen. Aurrekoak ez diren dokumentuen kasuan, alderdiek adosten dituzten 
komisio eta gastuak kargatuko dituzte zerbitzuek, eta erabiltzaileari jasanaraziko zaio dagokion zeharkako ezar-
pena.

12. OHARRA  Zergak eta tasak ordaintzeko izan ezik.

13. OHARRA  Komisio horren zenbatekoari zortzapen aldian indarrean den tasari dagokion BEZa gehituko zaio.


