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Komisioen tarifak, baldintzak 
eta bezeroei jasanaraz 
dakizkiekeen gastuak
2017.09.22tik indarrean

54. EPIGRAFEA BIDALKETA ARRUNTAK ETA AGIRIDUNAK ATZERRIKO MONETAN NAGOZIAZIOAN EDO KOBRANTZA-KU-
DEAKETAN HARTUAK.

KOMISIOAK

ERAGIKETA KLASEA %0
MINIMOA

Euroak

1. ATZERRIKOAREN GAINEAN (esportazioa)

1.1. Bidalketa arruntak 12,00 50,00

1.2. Dokumentu bidalketak 14,00 60,00

1.3. Itzulketa (arruntak / agiridunak) 10,00 30,00

2. ESPAINIAKOEN GAINEAN (inportazioa)

2.1. Bidalketa arruntak 7,50 50,00

2.2. Dokumentu bidalketak 8,50 60,00

            2.3.    Gerorapena, luzapena edo atzerapena (Ikus 
5. oharra)

1,00 18,03

2.4.Onarpena 2,00 30,05

2.5. Erregistratutako beste entitate baterako 
intsuldaketak.

---- 30,05 (a)

(a) Zenbatekoa behin ordaintzekoa da, ez da gutxienekoa.
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1. OHARRA  Negoziazioan egindako eragiketetan, komisioaz gain interesak sortuko dira negoziazioaren egunetik likidazio-
datara arte, hobaritutako egunik gabe.

2. OHARRA  Atzerrikoaren gaineko bidalketa arrunten edo agiridunen eurotako aurrerakinetan interesak sortuko dira aurre-
ratuko zatiaren aldetik, aurrerakinaren datatik likidazioaren dataraino, eta hobaritutako egunik gabe.

3. OHARRA  Agiridun bidalketa gisa hartuko dira tren-gutunak, aseguru polizak, sinatzeko kontratuak edo beste edozein 
dokumentu, letrarekin, ordainagiriarekin edo zordundukoarekin loturik egon ala ez.

4. OHARRA Bidalketaren iraungitzearen edo itzulketa jasotzearen mugaeguna 180 egunetik gorakoa bada, %3,00ko komi-
sio osagarri bat kobratuko da hiruhilero, hilabetetan hainbanagarria dena, eta gutxienez 9,01 euro kobratuko 
da. aipatu 180 egun horien gorakoaren gainean kalkulatuta. Hori, zaintza zerbitzuaren kontzeptupean eta 
bertako bezeroaren berariazko eskariz.

  Halakoetan, komisioa efektuak edo ordaindukoak entregatzeko unean jasoko da, eta komisio horiek aplikatuko 
diren egunean indarrean den kanbioan dibisetan egindako eragiketen eurotako kontrabalioa oinarritzat hartu-
ta.

5. OHARRA  Igorpen-hartzaileari ageriko bidalketetan aurkeztutako hogeita hamar egun naturaletik aurrera kobratuko da 
komisio hori, eta geroratutako ordainketa bidalketen mugaegunetik kontatzen hasitako hogeita hamar egun 
naturaletik aurrera 

6. OHARRA  Eragiketa horiek garatzean finantzazio bat burutzen bada dibisetan, 56. Epigrafearen 2. atalean zehazten den 
komisioa aplikatuko da.

7. OHARRA  Komisioak edota gastuak ez dira aplikatuko Epigrafe honetan jasotako pertsona juridikoen eta pertsona 
fisikoen eragiketa guztiei (aginduak, transferentziak, txekeak jaulkitzea, etab.), baldin eta pertsona juridikoek 
Bankuarekin adosten badute urriaren 28ko EHA/2899/2011 Agindua ez aplikatzea, beren lanbide- edo 
enpresa-jardueraren esparruan jarduteagatik komisio eta gastu batzuk itundu badira, eta komisio eta gastu 
horiek eragiketen zenbatekoaren, horien kopuru jakin bat burutzearen, epe jakin baten barruan burutzearen 
eta abarren arabera finkatzen badira, betiere itun horiek indarrean diren bitartean.


