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Komisioen tarifak, 
baldintzak eta bezeroei 
jasanaraz dakizkiekeen 

21. EPIGRAFEA - BBVA FACTORINGa eta CONFIRMINGa

FACTORINGa (Lagatzaileei hartutako kredituak)

Zerbitzu hauetako bat edo batzuk biltzen ditu:

 ▪ Zordunen sailkapena edo jarraipena, kaudimengabeziako arriskuaren estaldura barne.

 ▪ Zordunen kontuen administrazioa, estatistika-egoerak eta kontabilitatea.

 ▪ Kobrantza kudeaketa integrala, lagapenaren, arrazoibidearen, itzultze sistemen eta kobrantza prozeduren berri ematen duena.

ZEHAZTAPENA
KOMISIOA

% GUTXIENEZ euro

1. Lagapen-komisioa, arestian emandako azalpena gorabehera, komisio 
hori bi eratara negoziatu daiteke:

1.1 Lehen zatian lagatako kredituen zenbateko nominalaren gainean (egu-
netan adierazia, eta bezeroarekin negoziatu ondoren).  

        Aipatutako zatia amaitzean, kreditu bakoitzean ordaintzeko dagoen 
zenbatekoaren gainean, beste zati batengatik (egunetan adierazita eta 
bezeroarekin negoziatu ondoren), lagatako eta kobratu gabeko kredi-
tuen erabateko ezeztapenera arte.

2,00

2,00

----

----

1.2 Finantzatu gabeko arriskuaren gainean. 2,00 ----

2. Finantzaketaren gehieneko mugaren gaineko komisioa. (Kontratua 
irekitzean eta ondoz ondoko berritzeetan)

2,00 ----

3. Zordunaren erabili gabeko sailkapen-mugaren gaineko komisioa. (Erabili 
gabeko emandako mugaren gainean)

2,00 ----

4.   Azterketa, berritze edo luzapen eskaeragatiko komisioa (zordun 
bakoitzeko) (ikus 4. oharra)

150,00

5. Dokumentuak edo efektuak itzultzeagatiko kudeaketa gastuak 
(dokumentuaren edo efektuaren zenbatekoaren gainean). (ikus 4. oharra)

6,00 18,00

6. Zordunari lagapenaren berri ematea (egindako jakinarazpen bakoitzeko). 40,00
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Factoring tarifa edozein dela ere, zerbitzu hauek bereiz fakturatu ahalko dira:

ZEHAZTAPENA
KOMISIOA

% GUTXIENEZ euro

7. Intzidentziagatiko komisioa, helbideratzea, mugaeguna edo aurkezteko 
helbidea aldatzeko dokumentuagatik.

---- 10,00

8. Dokumentuak igortzea eta maneiatzea (dokumentu bakoitzeko). ---- 50,00

1. OHARRA 1.1 eta 1.2 ataletan zehazten diren komisioak txandakakoak dira.

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

2. OHARRA 3. atalean ezarritako komisioa bateraezina da 1.1 eta 1.2 ataletan adierazi den gutxieneko bolumenera ez 
iristeagatiko komisioarekin.

3. OHARRA 1.3 atalean ezarritako komisioa bateraezina da 1.1 eta 1.2 ataletan zehazten diren komisioekin.

4. OHARRA Zordunaren sailkapen aldi bakoitzeko kobratuko da.

5. OHARRA Komisio hori ez da kobratuko itzulketa baliabiderik gabeko factoring kontratu baten babesean egiten 
bada, eta ez-ordaintzea zordunaren kaudimengabeziaren ondoriozkoa bada.

6. OHARRA Ordaindu gabeko bat berriz kobratzekotan, kaudimengaziaren estaldurarik gabeko fakturaren nominalaren 
%20 kobratuko da berriz kobratzeko gastuen kontzeptupean.

 ▪ Zordun Nazionalak ... ...: 98 euro Nazioarteko zordunak: 145 euro
gehi espediente bakoitzetik benetan birkobratutako zenbatekoen %2,9.

BBVA CONFIRMINGa (Ordainketen kudeaketa)

Bezeroei edota confirming hornitzaileei aplikatutako tarifa

ZEHAZTAPENA

KOMISIOA

%
GUTXIENEKOA 

eurotan (dokumentu 
bakoitzeko)

1. Azterketa, berritze edo luzapen eskaeragatiko komisioa. 2,00 150,25 euro

2. Confirming bidezko ordainketen kudeaketagatiko komisioa (Ikus 3. 
oharra).

0,60 (Ikus 1. 
oharra)

18,00 (Ikus 2. oharra)

3. Geroratzeagatiko eta/edo finantzatzeagatiko komisioa. 2,00 150,25

4. Aurrerakinarengatiko komisioa. 2,00 60,00

5. Dokumentuak igortzea eta maneiatzea (dokumentu bakoitzeko). -- 50,00

1. OHARRA  Ordainketa agindua zordunduko den kontua ordainketa-aginduarena ez den beste moneta batean izendatzen 
bada, ordaindu beharreko zenbatekoa kontu horretako monetara bihurtuko da, komisio gisa. Bihurketa hori 
ordainketa aginduari buruzko zehaztapen eta baldintza berdinetan burutuko da.

2. OHARRA   Edo ordainketa-aginduaren zordunketa egiten den monetan duen baliokidea.

3. OHARRA  ordainketa-agindu bakoitzaren kudeaketa eta izapidetzeagatik kobratuko da


