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Komisioen tarifak, 
baldintzak eta bezeroei 
jasanaraz daitezkeen 
gastuak
55. EPIGRAFEA ESPORTAZIOEK EDO BARNEKOEK JASOTAKO KREDITU AGIRIDUNAK ETA STAND BY.

KOMISIOAK
Eragiketa bakoitzeko

KOMISIOAK
Arriskuagatik
(Hiruhilekoa)

ERAGIKETA KLASEA ‰
MINIMOA

‰
MINIMOA

Euroak Euroak

1. KREDITUAK ETA KREDITU-GUTUNAK

1.1.Edozein kreditu motaren aurretiazko abisua ---- 18,03 (a) (b) ----

1.2. Jakinarazpeneko/abisuko 1,00 30,05 ----

1.3. Berrespeneko (Ikus 1. oharra)
6,00

Hiruhilekoa 
(a)

30,05

2. ERABILPENAGATIK

2.1. Izapidetzea 11,00 60,10 ----

            2.2.     Geroratutako ordainketa (Ikus 2. oharra) ----
3,00 

Hiruhilekoa 
(a)

60,10

2.3. Itzulketa eskaera hirugarren banku bati ---- 60,10 (b)

3. KREDITU ALDAKETA ---- 21,04 (a) (b) ----

4. KREDITUAREN TRANSFERENTZIARENGATIK EDO 
HORREN ESKUBIDEEN LAGAPENARENGATIK.

4,00 60,10 ----

5. KREDITU BAT ERABILI GABE IRAUNGITZEN BADA 
(EZEZTAPENA)

---- 21,04 (b) ----

(a) Komisio horiek onuradunarengandik kobratuko dira kredituak baldin badio gastu guztiak haren kontura izango direla.

(b) Zenbateko horiek behin ordaintzekoak dira, ez dira gutxienekoak.
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1. OHARRA Berrespenagatiko komisioa: Dokumentu-kredituaren kobratze-datatik igarotako denboragatik jasoko da. Ehunekoa 
hiruhilekoa da, eta hilabetetan hainbanatu daiteke, epea edozein dela ere hiruhilabete bakoitzerako aplikatzen den 
gutxienekoa izan ezik.

 
Berretsitako kredituetan, eta arriskua-herrialdea kategoriaren arabera, Espainiako Bankuaren azaroaren 27ko 4/2017 
Zirkularra - 9. eranskinean barne hartutako irizpideen arabera, kreditu-erakundeei, informazio finantzario publiko eta 
erreserbatuaren arauei buruz, eta egoera finantzarioen ereduei buruz, ‰ 6ra arteko hilabeteetan proportzionalki bana 
daitekeen hiruhilekoko komisio gehigarria jasoko da, hiruhileko bakoitzeko epea kontuan izan gabe aplikatzen den 
gutxienekoa salbu,

 
Arrisku-estaldura gehigarria behar bada, ‰ 47rainokoa izan daiteken komisio gehigarri bat kobratuko da.

2. OHARRA Geroratutako ordainketagatiko komisioa hiruhilekoa da, eta hilabetetan hainbanatu daiteke, ordainketa-
geroratze bakoitzerako aplikatzen den gutxienekoa izan ezik, epea edozein dela ere.

3. OHARRA Aldaketagatiko komisio horren zenbatekoa gehitzeagatik edo eragiketaren epea luzatzeagatik sor daitezkeen 
komisio gehigarrien kobraketa alde batera utzita aplikatuko da.

4. OHARRA  Eurotan edo atzerriko monetan egindako aurrerakinek interesak sortuko dituzte aurrerakinaren egunetik 
amortizazioaren balio-data arte.

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

6. 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.


