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Gehieneko tarifak baloreen 
merkatuko eragiketa eta 
zerbitzuetan 
1. AURKIBIDEA.Bitartekaritza-eragiketak merkatuetan or:2-6

2. Baloreen zaintza eta administrazioa or:7-10

3. Zorroen kudeaketa                                                            or: 10-11

4. Inbertsio arloko aholkularitza                    or: 11

5. Espainiako Zor Publikoaren eragiketak               or:12

6. Eskainitako hainbat zerbitzu                     or:13

7. Komisio eta gastu jasanarazgarriak                      or:14

1. BITARTEKARITZA-ERAGIKETAK MERKATUETAN
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BITARTEKARITZA-ERAGIKETAK 
ERRENTA ALDAKORREKO BALO-
REEN MERKATUETAN

TARIFA AZALPENEZKO ERREFERENTZIA

% 
efektiboaren 

gainean

Eragiketako
gutxienekoa

€

Finkoa. 
Hilabetea

% 
efektiboaren 

gainean

Eragiketako
gutxienekoa

€

Finkoa. 
Hilabetea

Espainiako burtsetan. Harrera, trans-
misioa, exekuzioa eta likidazioa

0,60 9,01

Atzerriko merkatuetan. Harrera, 
transmisioa, exekuzioa eta likidazioa

0,85 15,02 0,25 25,00

Azalpenak

Eragiketatzat hartzen da balore klase bakoitzeko burututakoa, haren jatorria bezeroaren agindu bakarretik etorria den ala ez alde 
batera utzita. Balore klasea da jaulkitzaile baten ezaugarri eta eskubide bereko balore multzoa. Tarifa agindua betearazten denean 
edo haren balioa iraungitzen denean kargatuko da.

Tasa finkoa ordezko modura aplikatuko da bezeroarekin hala adostu bada.

"Azalpenezko erreferentzian" orientazio modura adierazten dira bezeroari jasanaraziko zaizkion atzerriko merkatuetako komisio 
eta gastuak.

Komisio eta gastu jasanarazgarriak

Gainera, erakundeak, hala badagokio, honako gastu hauek jasanarazten dizkio bezeroari:

 ▪ X Merkatuek eta likidazio sistemek kobratzen dituzten tasak eta kanonak X Posta, telex, fax eta Swift gastuak, baldin baleu-
de.

 ▪ X Mezularitza sistemak erabiliz gero, bezeroaren eskariz erabiltzen direnean sortutako gastuak.

 ▪ X Fede-emaile publikoaren esku-hartze gastuak, eta eskrituren eta justifikatutako kanpoko beste edozein kontzepturen gas-
tuak.

Atzerriko monetan egindako eragiketak

Atal honetako tarifak independenteak dira euroaz bestelako beste dibisa aldaketengatik aplikatu beharrekoetatik.

Zergak aplikatzea

Paragrafo honetan azaltzen diren tarifei dagozkien zergak kobratuko dira.

ERRENTA FINKOKO BALORE 
MERKATUETAKO ERAGIKETAK

TARIFA

% efektiboaren 
gainean

% 
nominalaren 

gainean

Kontratuko Eragiketaren
gutxienekoa

€

Finkoa

Errenta finkoko baloreen erosketa edo 
salmenta Espainiako merkatuetan. (Ikus 
oharra)

0,55 9,01

Errenta finkoko baloreen erosketa edo 
salmenta atzerriko merkatuetan.

0,90 31,40
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ESPAINIAKO BALORE MERKATUAN BESTE 
ERAGIKETA BATZUK  

TARIFA

% 
efektiboaren 

gainean

% 
nominalaren 

gainean

Kontratuko Eragiketaren 
gutxienekoa €

Finkoa

Salmentako Eskaintza Publikoan erostea. 
 (Ikus oharra) 0,60 9,01

Eskuratze Eskaintza Publikoan salmenta. 
(Ikus oharra) 0,60 9,01

Harpidetza-eskubideen erosketa edo 
salmenta.
(Ikus oharra)

0,60 4,80

Warrant-en erosketa edo salmenta
0,55 9,01

Erakundeari igorri ez zaizkion aginduen 
balore edo eskubideen erosketen edo sal-
menten likidazioa. (Ikus oharra)

0,38 6,01

ATZERRIKO BALORE MERKATUETAKO 
BESTE ERAGIKETA BATZUK

TARIFA

% 
efektiboaren 

gainean

% 
nominalaren 

gainean

Kontratuko Eragiketaren
gutxienekoa

€

Finkoa

Salmentako Eskaintza Publikoa erostea. 
(Ikus oharra) 0,85 31,40

Eskuratze Eskaintza Publikoan salmenta. 
(Ikus oharra) 0,85 31,40

Harpidetza-eskubideen erosketa edo sal-
menta.
(Ikus oharra)

0,85 31,40

Erakundeari igorri ez zaizkion aginduen balo-
re edo eskubideen erosketen edo salmenten 
likidazioa. (Ikus oharra)

0,60 30,00



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 4/14

MEFF ERATORRIEN MERKATUAK
PRODUKTU ERATORRIAK

TARIFA

% 
efektiboaren 

gainean

% 
nominalaren 

gainean

Kontratuko
€

Gutxienekoa
eragitekako

Finkoa

Azkioen etorkizunekoen erosketa edo salmenta. 0,70

IBEX 35eko etorkizunekoen erosketa edo 
salmenta.

12,50

MINI-IBEXeko etorkizunekoen erosketa edo 
salmenta.

1,25

EUROSTOXX 50eko etorkizunekoen erosketa 
edo salmenta.

12,50

DAXeko etorkizunekoen erosketa edo salmenta. 12,90

Akzioen aukerak erostea edo saltzea. 0,70

IBEX 35eko aukerak erostea edo saltzea. 1,25

Akzioen etorkizunekoen mugaeguneko 
likidazioa

0,30

IBEZ 35eko etorkizunekoen mugaeguneko 
likidazioa.

12,50

MINI-IBEXeko etorkizunekoen mugaeguneko 
likidazioa.

1,25

EUROSTOXX 50eko etorkizunekoen 
mugaeguneko likidazioa.

12,50

DAXeko etorkizunekoen mugaeguneko 
likidazioa.

12,50

Akzio aukeren mugaeguneko likidazioa. 0,30

IBEX 35eko aukeren mugaeguneko likidazioa. 1,25

Akzio aukeren aurretiazko egikaritzea. 0,30

IBEX 35eko aukeren aurretiazko egikaritzea. 12,50
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BALORE HARPIDETZAK ESPAINIAKO 
LEHEN MAILAKO MERKATUETAN

TARIFA

% efektiboaren 
gainean

% nominalaren 
gainean

Kontratuko Eragiketaren 
gutxienekoa €

Finkoa

Errenta aldakorreko baloreen harpidetza. 0,40 5,00

Errenta finkoko baloreen harpidetza. 
(Ikus oharra)

0,40 5,00

Baloreen truke eta bihurketak. 0,38 5,00

Beste balore batzuen harpidetza 0,35 6,01

BALORE HARPIDETZAK ATZERRIKO 
LEHEN MAILAKO MERKATUETAN

TARIFA

% efektiboaren 
gainean

% nominalaren 
gainean

Kontratuko Eragiketaren 
gutxienekoa €

Finkoa

Errenta aldakorreko baloreen harpidetza. 0,38 5,00

Errenta finkoko baloreen harpidetza.  
(Ikus oharra)

0,38 5,00

Baloreen truke eta bihurketak. 0,38 5,00

BALORE ESKUALDAKETEI ETA AGIN-
DUEI BURUZKO BESTE ERAGIKETA 

BATZUK  

TARIFA

% efektiboaren 
gainean

% nominalaren 
gainean

Kontratuko Eragiketaren 
gutxienekoa €

Finkoa

Bigarren mailako merkatu arautuetan 
negoziatzeko onartzen ez diren baloreen 
erosketa edo salmenta.

0,60 31,40

Ebazpen judizialetatik, dohaintzetatik, 
testamentu bidezko titulartasun-aldake-
tetatik eta salerosketa-titulua ez den 
beste eskualdatze-eragiketa batzuetatik 
eratorritako baloreak eskualdatzea.

0,50
18,03

Edozein balore mota erosteko edo 
saltzeko edo bezeroaren jarraibideei 
jarraituz aginduen baldintzak aldatzeko 
aginduak baliogabetzea, horiek egikaritu 
aurretik. (Ikus oharra)

6,01 €

Esleitu gabeko lehiazko enkanteetan 
parte hartzeko aginduak. (Ikus oharra)

0,02 30,05
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INBERTSIO KOLEKTIBOKO 
ERAKUNDEEN (IKE) AKZIOEKIN 

EDO PARTAIDETZEKIN EGINDAKO 
ERAGIKETAK

TARIFA

% efektiboaren 
gainean

% nominalaren 
gainean

Kontratuko Eragiketaren 
gutxienekoa €

Finkoa

Kotizatu gabeko IKEren akzioak edo 
partaidetzak harpidetzeko edo it-
zultzeko aginduak jaso eta igortzea, 
Espainian helbideratuta direnean 
eta erakundeak merkaturatutakoak 
ez direnean.
(Ikus oharra)

0,35 6,01

Kotizatu gabeko IKEren akzioak edo 
partaidetzak harpidetzeko edo it-
zultzeko aginduak jaso eta igortzea, 
atzerrian helbideratuta direnean eta 
erakundeak merkaturatutakoak ez 
direnean. (Ikus oharra)

0,35 6,01

OHAR OROKORRAK

BITARTEKARITZAKO BESTE ERAGIKETA BATZUK

Azalpenak:
Eragiketatzat hartzen da balore klase bakoitzeko burututakoa (egikaritua), haren jatorria bezeroaren agindu bakarretik etorria den 
ala ez alde batera utzita. Balore klasea da jaulkitzaile baten ezaugarri eta eskubide bereko balore multzoa. Tarifa agindua betearaz-
ten denean edo haren balioa iraungitzen denean kargatuko da.

Tasa finkoa ordezko modura aplikatuko da bezeroarekin berariaz hala adostu bada.

Atzerriko monetan egindako eragiketak:

Atal honetako tarifak independenteak dira euroaz bestelako beste dibisaaldaketengatik aplikatu beharrekoetatik.

Gastu jasanarazgarriak:

Liburuxka honetako "Komisio eta gastu jasanarazgarriak" atalean zerrendaturik diren gastu jasanarazgarriak aplikatuko dira, 
hala badagokio.

Zergak aplikatzea:

Tarifei dagozkien zergak kobratuko dira

ERRENTA FINKOKO BALORE MERKATUETAKO ERAGIKETAK. Errenta finkoko baloreen erosketa edo salmenta Espainiako 
merkatuetan. 
 

Espainiako merkatuetako errenta finkoko baloreen eragiketetako tarifak:

Espainiako Zor Publikoaren eragiketekin lotutakoak izan ezik.

ESPAINIAKO BALORE MERKATUETAKO BESTE ERAGIKETA BATZUK.  Salmentako Eskaintza Publikoan erostea.

 Eskaintza publikoetako eta harpidetzetako tarifak:

Tarifa horiek ez dira aplikatuko jaulkipenaren, Eskaintza Publikoaren edo dagokion Erakundearen informazio liburuxkak horrela xe-
datzen duenean eta Erakundea horiek ez jasanaraztera behartuta dagoenen kontratu baten bidez, liburuxkak dioenari jarraituz.

ESPAINIAKO BALORE MERKATUETAKO BESTE ERAGIKETA BATZUK.  Eskuratze Eskaintza Publikoan salmenta.

 Eskaintza publikoetako eta harpidetzetako tarifak:

Tarifa horiek ez dira aplikatuko jaulkipenaren, Eskaintza Publikoaren edo dagokion Erakundearen informazio liburuxkak horrela 
xedatzen duenean eta Erakundea horiek ez jasanaraztera behartuta dagoenen kontratu baten bidez, liburuxkak dioenari jarrai-
tuz.
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ESPAINIAKO BALORE MERKATUETAKO BESTE ERAGIKETA BATZUK. Harpidetza-eskubideen erosketa edo salmenta.

Harpidetza-eskubideen erosketa edo salmentei aplikagarria zaien komisioaren muga:

Eragiketa horiei aplika dakiekeen komisioak ezingo du inolaz ere eragiketaren zenbateko efektiboa gainditu, eskubideen salmenta 
bezeroaren berariazko agindurik gabe gertatzen denean, bezeroen interesen mesedetan ekintza hori justifikatzen duen merkatuko 
erabilera kontuan hartuta.

ESPAINIAKO BALORE MERKATUETAKO BESTE ERAGIKETA BATZUK. Erakundeari igorri ez zaizkion aginduen balore edo 
eskubideen erosketen edo salmenten likidazioa.

Erakundeari igorri ez zaizkion aginduen balore edo eskubideen erosketen edo salmenten likidazioan aplikatzeko tarifak:

Erakundea soilik likidatzaile gisa aritzen bada, tarifak likidazioa burutzean kargatuko dira.

ATZERRIKO BALORE MERKATUETAKO BESTE ERAGIKETA BATZUK. Salmentako Eskaintza Publikoa erostea.

Eskaintza publikoetako eta harpidetzetako tarifak:

Tarifa horiek ez dira aplikatuko jaulkipenaren, Eskaintza Publikoaren edo dagokion Erakundearen informazio liburuxkak horrela 
xedatzen duenean eta Erakundea horiek ez jasanaraztera behartuta dagoenen kontratu baten bidez, liburuxkak dioenari jarrai-
tuz.

ATZERRIKO BALORE MERKATUETAKO BESTE ERAGIKETA BATZUK.  Eskuratze Eskaintza Publikoan salmenta.

Eskaintza publikoetako eta harpidetzetako tarifak:

Tarifa horiek ez dira aplikatuko jaulkipenaren, Eskaintza Publikoaren edo dagokion Erakundearen informazio liburuxkak horrela 
xedatzen duenean eta Erakundea horiek ez jasanaraztera behartuta dagoenen kontratu baten bidez, liburuxkak dioenari jarraituz.

ATZERRIKO BALORE MERKATUETAKO BESTE ERAGIKETA BATZUK. Harpidetza-eskubideen erosketa edo salmenta.

Harpidetza-eskubideen erosketa edo salmentei aplikagarria zaien komisioaren muga:

Eragiketa horiei aplika dakiekeen komisioak ezingo du inolaz ere eragiketaren zenbateko efektiboa gainditu, eskubideen salmenta 
bezeroaren berariazko agindurik gabe gertatzen denean, bezeroen interesen mesedetan ekintza hori justifikatzen duen merkatuko 
erabilera kontuan hartuta.

ATZERRIKO BALORE MERKATUETAKO BESTE ERAGIKETA BATZUK.  Erakundeari igorri ez zaizkion aginduen balore edo 
eskubideen erosketen edo salmenten likidazioa.

Erakundeari igorri ez zaizkion aginduen balore edo eskubideen erosketen edo salmenten likidazioan aplikatzeko tarifak:

Erakundea soilik likidatzaile gisa aritzen bada, tarifak likidazioa burutzean kargatuko dira.

BALOREEN HARPIDETZAK ESPAINIAKO LEHEN MAILAKO MERKATUETAN.  Errenta finkoko baloreen harpidetza.

 Espainiako lehen mailako merkatuetan errenta finkoko baloreen harpidetzei aplikatzeko tarifak:

Espainiako Zor Publikoaren eragiketekin lotutakoak izan ezik

BALORE ESKUALDAKETEI ETA AGINDUEI BURUZKO BESTE ERAGIKETA BATZUK. Edozein balore mota erosteko edo saltzeko 
edo bezeroaren jarraibideei jarraituz aginduen baldintzak aldatzeko aginduak baliogabetzea, horiek egikaritu aurretik.

 Aginduen baliogabetzean aplikatzeko tarifak, horiek egikaritu aurretik:

Tarifa aplikatuko da baliogabetzeko edo aldatzeko agindua jasotzen denean.

BALORE ESKUALDAKETEI ETA AGINDUEI BURUZKO BESTE ERAGIKETA BATZUK. Esleitu gabeko lehiazko enkanteetan parte 
hartzeko aginduak.

Esleitu gabeko lehiazko enkanteetan parte hartzeko aginduei aplikatzeko tarifak:

Tarifa aplikatuko da enkantea ez dela esleitzen jakinarazten denean.

INBERTSIO KOLEKTIBOKO ERAKUNDEEN (IKE) AKZIOEKIN EDO PARTAIDETZEKIN EGINDAKO ERAGIKETAK. Kotizatu gabe-
ko IKEren akzioak edo partaidetzak harpidetzeko edo itzultzeko aginduak jaso eta igortzea, Espainian helbideratuta direnean 
eta erakundeak merkaturatutakoak ez direnean.

 Kotizatu gabeko IKEren akzioak edo partaidetzak harpidetzeko edo itzultzeko aginduak izapidetzeagatiko tarifak:

Erakundea bada IKEa banatzen edo azpibanatzen duena, soil-soilik IKE horren liburuxkan jasotzen diren komisioak aplikatuko 
dira
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INBERTSIO KOLEKTIBOKO ERAKUNDEEN (IKE) AKZIOEKIN EDO PARTAIDETZEKIN EGINDAKO ERAGIKETAK. Kotizatu gabeko 
IKEren akzioak edo partaidetzak harpidetzeko edo itzultzeko aginduak jaso eta igortzea, atzerrian helbideratuta direnean eta 
erakundeak merkaturatutakoak ez direnean.

Kotizatu gabeko IKEren akzioak edo partaidetzak harpidetzeko edo itzultzeko aginduak izapidetzeagatiko tarifak:

Erakundea bada IKEa banatzen edo azpibanatzen duena, soil-soilik IKE horren liburuxkan jasotzen diren komisioak aplikatuko 
dira

2. BALOREEN ZAINTZA ETA ADMINISTRAZIORAKO ERAGIKETAK (Ikus oharra)

2.1 Kontuko idazpen bidez ordezkatutako baloreen mantenimen-
dua, zaintza eta administrazioa

TARIFA

% € gutxienez

Espainiako merkatuetan negozia daitezkeen baloreak 0,80 12,00

Atzerriko merkatuetan negozia daitezkeen baloreak 1,00 60,10

2.2 Baloreak beste erakunde batera eskualdatzea % Gehienez €

Espainiako merkatuetan negozia daitezkeen baloreak 0,35 600,00

Atzerriko merkatuetan negozia daitezkeen baloreak 0,35 600,00

Tarifen helmena

2.1 Kontuko idazpen bidez ordezkatutako baloreen mantenimendua, zaintza eta administrazioa.

Atal horretako tarifak balore mota bakoitzari aplikatuko zaizkio (ezaugarri berak eta eskubide berberak dituzten jaulkitzaile baten ba-
lore multzoa). Barne hartzen dira baloreen kontua irekitzea eta mantentzea, eta kontuan adierazitako baloreen erregistro kontablea 
eramatea eta/edo erakundearen esku utzitako titulu fisikoetan adierazitako baloreak gordailutzea.

Ez dira sartzen baloreen administrazioari dagozkion egintzen kuotak, hala nola dibidenduen, bertaratzeko primen eta gisakoen 
kobrantza. 

2.2 Baloreak beste erakunde batera eskualdatzea

Atal horretako tarifak balore mota bakoitzari aplikatuko zaizkio (ezaugarri berak eta eskubide berberak dituzten jaulkitzaile 
baten balore multzoa).

Tarifak aplikatzea

1.  2.1 ataleko tarifak urtean oinarritutako portzentajean adierazten dira. Epe osoa baino denbora gutxiagoan gordailatutzen diren 
baloreetarako aplikatu beharreko komisioa izango da gordailatu diren egun kopuruaren arabera tarifa orokorretik ondorioztat-
zen den proportzioa.

 Gutxieneko zenbatekoa aplikatuko da, halaber, baloreak gordailatu diren egun kopuruaren araberako proportzioan.

 2.2 ataleko tarifak ehunekoetan adierazten dira, eta gehieneko zenbatekoa ere ezarri behar dute, baina ezin dute ezarri eragike-
ta bakoitzeko gutxienekorik.

2.  2.1 ataleko tarifetako komisioa kalkulatzeko oinarria sortzapen-aldian gordailatutako errenta aldakorreko baloreen eguneroko 
saldo efektiboaren batez bestekoa izango da. Errenta finkoko baloreentzat horien balio nominala hartuko da kalkulu-oinarrit-
zat. 2.2 ataleko tarifen komisioa kalkulatzeko oinarria, errenta aldakorreko baloreen kasuan, intsuldaketa egiten den egunean 
eskualdatutako baloreen balio efektiboa izango da. Errenta finkoko baloreentzat horien balio nominala hartuko da kalkulu-oina-
rritzat.

3.  Balore nazionalei ere aplikatuko zaie atzerriko merkatuetan negozia daitezkeen baloreen tarifen araubidea, balore horiek atze-
rrian gordailuzain baten zaintzapean gordailatzen direnean, bezeroak hala eskatuta edo egiten dituen eragiketek hala behartuta.

4. Euroaz bestelako dibisan jaulkitako baloreen kasuan, eta administrazio komisioa kobratzeko oinarria kalkulatzearen 
ondorioetarako:Dibisaren kanbioa zaintzaren kalkulua egiten den hileko azken lanegunekoa izango da.

 Balio efektiboaren kotizazioa (nazioarteko merkatuak) izango da eskuragarri dagoen azkena, betiere 2 hilabete baino 
gehiagokoa ez bada.
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Gastu jasanarazgarriak Gainera, erakundeak, hala badagokio, honako gastu hauek jasanarazi ahal dizkio bezeroari:

 ▪ Likizazio eta erregistro sistemek intsuldaketagatik kobratzen dituzten tasa eta kanonak.

 ▪ Garraio eta aseguru gastuak, eragiketek baloreen eskualdatze fisikoa dakartenean.

Zergak aplikatzea Atal honetako tarifei dagozkien zergak kargatuko zaizkie.

DIBIDENDUAK, KUPOIAK ETA BALOREEN ALDIZKAKO 
BESTE ETEKIN EKONOMIKO BATZUK KOBRATZEA.

TARIFA

% 
efektiboaren 

gainean

% 
nominalaren 

gainean

Eragiketaren 
gutxienekoa €

Finkoa

Espainiako merkatuetan negozia daitezkeen baloreak.
0,35 1,20

Atzerriko merkatuetan negozia daitezkeen baloreak.
1,00 1,50

Negoziagarriak ez diren baloreak. 0,30 0,60

BATZAR NAGUSIETARA JOATEAGATIKO PRIMEN 
KOBRANTZA.

TARIFA

% 
efektiboaren 

gainean

% 
nominalaren 

gainean

Eragiketaren 
gutxienekoa €

Finkoa

Batzar Nagusietara joateagatiko primen kobrantza. (Ikus 
oharra) 0,30 0,60 

DIBIDENDU PASIBOAK, EGITEKO ZAUDEN ITZULKE-
TAK, JAULKIPEN-PRIMAK ETA GISAKOAK ORDAINT-

ZEAGATIKO FUNTS EKARPENAK.

TARIFA

% 
efektiboaren 

gainean

% 
nominalaren 

gainean

Eragiketaren 
gutxienekoa €

Finkoa

Dibidendu pasiboak, egiteko zauden itzulketak, jaulki-
pen-primak eta gisakoak ordaintzeagatiko funts ekarpe-
nak.

0,50 3,01

ORDAINKETA EDO ITZULKETA ESKATZEN EZ DUTEN 
NOMINA IGOERAK ETA MURRIZKETAK

TARIFA

% 
efektiboaren 

gainean

% 
nominalaren 

gainean

Eragiketaren 
gutxienekoa €

Finkoa

Espainiako merkatuetan negozia daitezkeen baloreak 0,35 3,01

Atzerriko merkatuetan negozia daitezkeen baloreak 0,35 3,01

Negoziagarriak ez diren baloreak. 0,35 3,01

BALOREEN AMORTIZAZIO OSOEN EDO PARTZIALEN, 
KAPITAL MURRIZKETA EDO ITZULKETEN ETA BESTE-
LAKO ITZULKETENGATIKO FUNTSEN KOBRANTZA.

TARIFA

% 
efektiboaren 

gainean

% 
nominalaren 

gainean

Eragiketaren 
gutxienekoa €

Finkoa

Espainiako merkatuetan negozia daitezkeen baloreak. 0,35 3,01

Atzerriko merkatuetan negozia daitezkeen baloreak 0,35 3,01

Negoziagarriak ez diren baloreak. 0,35 3,01
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INBERTSIO KOLEKTIBOKO ERAKUNDEEN (IKE) 
AKZIOAK EDO PARTAIDETZAK ZAINTZEKO ETA ERRE-

GISTRATZEKO ERAGIKETAK.

TARIFA

% 
efektiboaren 

gainean

% 
nominalaren 

gainean

Eragiketaren 
gutxienekoa €

Finkoa

Atzerriko IKEren saldoen altak edo bajak izapidetzea, sal-
do edo posizio horiek erregistratu behar diren erakunde 
merkaturatzailea aldatzeagatik.

0,35 30,05

ZAINDUTAKO BALOREEN GAINEKO ESKUBIDE 
ERREAL MUGATUAK EDO BESTE KARGA BATZUK 

ERATZEA

TARIFA

% 
efektiboaren 

gainean

% 
nominalaren 

gainean

Eragiketaren 
gutxienekoa €

Finkoa

Zaindutako baloreen gaineko eskubide erreal mugatuak 
edo beste karga batzuk eratzea 1,00 12,02 

BALOREEN ZAINTZA ETA ADMINISTRAZIOAREKIN 
LOTUTAKO HAINBAT ERAGIKETA.

TARIFA

% 
efektiboaren 

gainean

% 
nominalaren 

gainean

Eragiketaren 
gutxienekoa €

Finkoa

Zigilaketa eta, oro har, titulu fisikoen manipulazioa 
dakarren edozein eragiketa mota, horien lekualdatze 
fisikoa izan ezik.

0,35 3,01

Aldaketa titulu fisikoen baloreak kontuko idazpenetara 
ordezkatzeko moduan

0,35 3,01

Aldaketa kontuko idazpenen baloreak titulu fisikoetara 
ordezkatzeko moduan

0,35 3,01

Espainiako Ogasun Publikoaren aurrean atxikipenengatik 
zergak itzultzeko espedienteen izapideak

1,00 30,05

Atzerriko beste erakunde batzuen aurrean atxikipenenga-
tik zergak itzultzeko espedienteen izapideak

1,00 30,05

OHAR OROKORRAK BALOREEN ZAINTZA ETA ADMINISTRAZIORAKO BESTE ERAGIKETA BATZUK

Azalpenak:

Atal honetako tarifak balore mota bakoitzari aplikatuko zaizkio (ezaugarri berak eta eskubide berberak dituzten jaulkitzaile baten 
balore multzoa.

Tasa finkoa ordezko modura aplikatuko da bezeroarekin berariaz hala adostu bada.

Gastu jasanarazgarriak:

Liburuxka honetako "Komisio eta gastu jasanarazgarriak" atalean zerrendaturik diren gastu jasanarazgarriak aplikatuko dira, 
hala badagokio.

 Zergak aplikatzea:

Tarifei dagozkien zergak kargatuko zaizkie.

DIBIDENDUAK, KUPOIAK ETA BALOREEN ALDIZKAKO BESTE ETEKIN EKONOMIKO BATZUK KOBRATZEA.

Dibidendu, kupoi, bestelako diru-sarrera eta batzar nagusietarako joateko primen kobraketan aplikatzeko tarifak: 

Atal hauei dagozkien tarifetan: Dibidenduak, kupoiak eta baloren aldizkako beste etekin ekonomiko batzuen kobrantza eta bat-
zar nagusietara joateagatiko primen kobrantza: erakunde jaulkitzaile batek aipatu atal horietako ordainketak helbideratu izanak 
ez du horien aurkezlea libratzen dagozkion komisioak kobratzeko eskubideetatik, ezpada erakunde jaulkitzaileak berariaz bere 
kargu hartzen dituelako, jaulkipenaren informazio liburuxkan jasotakoari jarraituz.

BATZAR NAGUSIETARA JOATEAGATIKO PRIMEN KOBRANTZA. - Batzar nagusietara joateagatiko primen kobrantza.
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Dibidendu, kupoi, bestelako diru-sarrera eta batzar nagusietarako joateko primen kobraketan aplikatzeko tarifak:

Atal hauei dagozkien tarifetan: Dibidenduak, kupoiak eta baloren aldizkako beste etekin ekonomiko batzuen kobrantza eta bat-
zar nagusietara joateagatiko primen kobrantza: erakunde jaulkitzaile batek aipatu atal horietako ordainketak helbideratu izanak 
ez du horien aurkezlea libratzen dagozkion komisioak kobratzeko eskubideetatik, ezpada erakunde jaulkitzaileak berariaz bere 
kargu hartzen dituelako, jaulkipenaren informazio liburuxkan jasotakoari jarraituz.

3. ZORROEN KUDEAKETA

Zorroaren eskumenezko eta banakako kudeaketa
TARIFA

% € gutxienez

Kudeatutako zorroaren balio efektiboaren gainean (urtekoa) 1,50 1.202,02

Kudeatutako zorroaren errebalorizazioaren gainean (urtekoa) 20,00

Tarifak aplikatzea

 ▪ Balio efektiboaren gainean: tasa hauek urtekoak dira eta bezeroarekin hitzartutako aldietan aplikatu eta likidatzen dira. Kalkulu-
oinarria izango da sortzapen aldiaren amaieran kudeatutako zorroaren balio efektiboa.

 ▪ Errebalorizazioaren gainean: Komisioa urtean behin aplikatuko da zorroaren errebalorizazioaren gainean. Errebalorizazio hori 
izango da zorroaren balio efektiboa urtarrilaren 1etik –edo hasierako datak, geroagokoa bada– urte bakoitzeko abenduaren 
31koarekin alderatzearen emaitza, ekarpenak kenduz eta aldian egindako murriztapenak gehituz.

Bi tarifak batera edo horietako bakarra aplikatu ahal izango dira, kontratuan bezeroarekin adostutakoaren arabera.

Urte bat baino gutxiagoko aldietan, sortzapen aldian igarotako egun kopuruari dagokion tasa orokorraren ondoriozko proportzioa 
kargatuko da.

Jasanaraz daitezkeen komisioak eta gastuak Zorroa kudeatzeko zerbitzuak ez ditu barne hartzen bitartekaritza zerbitzuak eta zaintza 
eta administrazio zerbitzuak, ezta bezeroari eman dakiokeen bestelako zerbitzurik ere; beraz, zerbitzu horiek bereiz kobratuko dira.

Zergak aplikatzea Atal honetako tarifei dagozkien zergak kargatuko zaizkie.

4. INBERTSIO ARLOKO AHOLKULARITZA

Zorroaren eskumenezko eta banakako kudeaketa
TARIFA

% € gutxienez Euro orduko

Aholkatutako zorroaren balio efektiboaren gainean (urtekoa) 1,50 1.202,02

Aholkatutako zorroaren errebalorizazioaren gainean (urtekoa) 20,00

Zerbitzua ematen eskainitako denboragatik

Inbertsio arloko aholkularitzari tarifak aplikatzea:

 ▪ Zorroaren balio efektiboaren gainean: tasa horiek urtekoak dira eta bezeroarekin hitzartutako aldietan aplikatu eta likidatzen 
dira. Kalkulu-oinarria izango da sortzapen aldian aholkatutako zorroak duen batez besteko balio efektiboa.

 ▪ Aholkatutako zorroaren errebalorizazioaren gainean: Tarifa urtean behin aplikatuko da zorroaren errebalorizazioaren gainean. 
Errebalorizazio hori izango da zorroaren balio efektiboa urtarrilaren 1etik –edo hasierako datak, geroagokoa bada– urte bakoit-
zeko abenduaren 31koarekin alderatzearen emaitza, ekarpenak kenduz eta aldian egindako murriztapenak gehituz.
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Bi tarifak batera edo horietako bakarra aplikatu ahal izango dira, kontratuan bezeroarekin adostutakoaren arabera.

Urte bat baino gutxiagoko aldietan, sortzapen aldian igarotako egun kopuruari dagokion tasa orokorraren ondoriozko proportzioa 
kargatuko da.

 ▪ Zerbitzua emateari eskainitako denboragatik: orduko zatikiak baldin badaude, dagokion zati proportzionala aplikatuko da.

Zergak aplikatzea

Paragrafo honetan azaltzen diren tarifei dagozkien zergak kargatuko dira.

5. ESPAINIAKO ZOR PUBLIKOAREN ERAGIKETAK (Ikusi oharra)

LEHEN MAILAKO MERKATUKO ERAGIKETAK
TARIFA

% 
efektiboaren 

gainean

% 
nominalaren 

gainean

Eragiketaren 
gutxienekoa €

Finkoa

Osorik edo partzialki esleitu gabeko lehiazko enkanteetan 
parte hartzeko aginduak jaso eta izapidetzea. Altxorraren 
letrak

0,50 6,01

Erakundearen bidez egindako harpidetzak. Altxorraren 
letrak

0,50 6,01

Osorik edo partzialki esleitu gabeko lehiazko enkanteetan 
parte hartzeko aginduak jaso eta izapidetzea. Gainerako 
Zor Publikoa

0,50 6,01

Erakundearen bidez egindako harpidetzak. Gainerako Zor 
Publikoa

0,50 6,01

BIGARREN MAILAKO MERKATU ARAUTUETAKO ERA-
GIKETAK

TARIFA

% 
efektiboaren 

gainean

% 
nominalaren 

gainean

Eragiketaren 
gutxienekoa €

Finkoa

Salerosketa eragiketak. Altxorraren letrak 0,50 6,01

Salerosketa eragiketak. Gainerako Zor Publikoa 0,50 6,01
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ZAINTZA ETA ADMINISTRAZIOA
TARIFA

% 
efektiboaren 

gainean

% 
nominalaren 

gainean

Eragiketaren 
gutxienekoa €

Finkoa

Interesen abonua (Ikus oharra) 0,50 1,50

Amortizazio partzialak edo osoak 0,50 4,51

Ibilgetuak 30,00

Ibilgetuen altxatzea 30,00

Titularraren aldez aurretiko agindua eska dezakeen 
finantza-eragiketak (trukeak, bihurketak, etab.)

0,50 4,51

Titulartasuna aldatzeko eragiketak testamentuen, 
dohaintzen, ezkontza-banantzeen, pertsona juridikoen 
arteko banaketen edo bategiteen eta abarren ondorioz.

0,50 18,03

 OHAR OROKORRAK ESPAINIAKO ZOR PUBLIKOAREN ERAGIKETAK

Azalpenak:

Atal honetako tarifak balore mota bakoitzari aplikatuko zaizkio (ezaugarri berak eta eskubide berberak dituzten jaulkitzaile ba-
ten balore multzoa.

Tasa finkoa ordezko modura aplikatuko da bezeroarekin berariaz hala adostu bada.

Gastu jasanarazgarriak:

Liburuxka honetako "Komisio eta gastu jasanarazgarriak" atalean zerrendaturik diren gastu jasanarazgarriak aplikatuko dira, 
hala badagokio.

Zergak aplikatzea:

Tarifei dagozkien zergak kargatuko zaizkie.

ZAINTZA ETA ADMINISTRAZIOA. -Interesen abonua

Interesen ordainketa:

Komisio hori ez da aplikagarria izango deskontuarekin jaulkitako tituluen kasuan.

OHAR PARTIKULARRAK

 ZAINTZA ETA ADMINISTRAZIOA - Interesen abonua

Komisio horren portzentajea gordailatutako nominalari aplikatuko zaio
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6. ESKAINITAKO HAINBAT ZERBITZU (Ikus oharra)

INBERTSIO KOLEKTIBOKO ERAKUNDEEN 
(IKE) AKZIOEKIN EDO PARTAIDETZEKIN 

EGINDAKO ERAGIKETAK

TARIFA

% 
efektiboaren 

gainean

% 
nominalaren 

gainean

Kontratuko Eragiketaren 
gutxienekoa €

Finkoa

Erakundean gordailutu gabeko baloreen dibi-
denduen kobrantza 1,25 15,03

Erakundean gordailutu gabeko baloreen dibi-
denduen kobrantza. 1,25 15,03

Erakundean gordailutu gabeko baloreen Batzar 
Nagusietara joateagatiko primen kobrantza. 1,25 15,03

Erakundean gordailutu gabeko baloreen amor-
tizazioak. 1,25 15,03

Erakundean gordailutu gabeko baloreen kapital 
murrizketak. 1,25 15,03

Erakundean gordailutu gabeko baloreen aldi-
zkako eta ez aldizkako beste ordainketa batzuk. 1,25 15,03

OHAR OROKORRAK

ASKOTARIKO ZERBITZUAK

Azalpenak:

Tasa finkoa ordezko modura aplikatuko da bezeroarekin berariaz hala adostu bada.

Gastu jasanarazgarriak:

Liburuxka honetako "Komisio eta gastu jasanarazgarriak" atalean zerrendaturik diren gastu jasanarazgarriak aplikatuko dira, 
hala badagokio.

Zergak aplikatzea:

Tarifei dagozkien zergak kobratuko dira

7. JASANARAZ DAITEZKEEN KOMISIO ETA GASTUAK
Gainera, erakundeak, hala badagokio, honako gastu hauek jasanarazten dizkio bezeroari:

 ▪ Espainiako edo atzerriko bigarren mailako merkatuetan egiten diren eragiketetan, "Bitartekaritza-eragiketak errenta aldakorre-
ko baloreen merkatuetan" (akzioak eta ETFko partaidetzak) atalean jasotzen direnen bestelako finantza-tresnekin, bezeroari 
jasanaraziko zaizkio eragiketa egikaritzeko eta likidatzeko beharrezkoak diren gastuak, Erakundea ez denean dagokion merka-
tuko bazkide. Merkatuek eta likidazio-sistemek jasanaraziko dituzten tasa eta kanonak.

 ▪ Posta, telex, fax eta Swift gastuak, halakorik balego.

 ▪ Mezularitza sistemak erabiliz gero, bezeroaren eskariz erabiltzen direnean sortutako gastuak.

 ▪ Garraio eta aseguru gastuak, eragiketek baloreen lekualdatze fisikoa eskatzen dutenean Fede-emaile publikoaren esku-hartze 
gastuak, eta eskrituren eta justifikatutako kanpoko beste edozein kontzepturen gastuak.


