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I. KONTSUMORAKO KREDITUARI BURUZKO INFORMAZIO NORMALIZATUA - KOBRATU NAHI DUZUNEAN

Letra "lodiz" nabarmendutako informazioak bereziki garrantzitsuak dira, Espainiako Bankuaren ekainaren 27ko 5/2012 Zirkularrean 
aurreikusitakoaren arabera.

DATU PERTSONALAK:

Alderdi eskatzaileak

Helbidea: IFZ:

Herria: Posta kodea: 

Probintzia: Tel. Harremanetarako: 

1. Mailegu-emailearen nortasuna eta harekin harremanetan jartzeko xehetasunak

Banku mailegu-emailea: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Helbidea: San Nikolas plazatxoa, 4 - 48005 BILBO. 

Telefono zenbakia: 900 102 801

Fax zenbakia:

Web-orriaren helbidea: www.bbva.es

2. Kreditu produktuaren ezaugarri nagusien deskribapena

Kreditu mota Berme pertsonala eta interes tasa finkoa duen mailegua.

Kredituaren guztizko zenbatekoa

Hau da, kontsumitzailearen eskura, kreditu 
kontratuaren esparruan, eskura jarritako zenbateko 
guztien gehieneko zenbatekoa edo haien batura.

Nomina baten zenbatekoa, gehienekoa 3.000 € izanik.

Nomina bat aurreratzen duzu, demagun 1.000 €-koa, 6 
hilabetean itzuliko duzuna.

Hurrengo 6 hilabeteetan zehar hilean 169,11 euro ordainduko 
zenuke, eta 0.78 €/hilean posta-gastuengatik. Guztira, 1019,32 
€ ordainduko duzu

Adibide honetan ITNa % 5 da eta UTBa % 6,80.

UTBaren kalkulurako kontuan hartu dira posta gastuak: 0,78 € 
hilean.

Funtsen erabilera arautzen duten baldintzak. 
Hau da, kontsumitzaileak noiz eta nola lortuko duen 
dirua

Berehalako xedapena, eskatzaileen kontuan egindako 
ordainketaren bidez.

Kreditu kontratuaren iraupena
Gehieneko 6 hilabeteko epea.

Formalizazio datatik hilabeteak zenbatuta

Epeak eta, hala dagokionean, epekako ordainketak 
egingo diren hurrenkera.

Hau ordaindu beharko duzu:

Adierazitako zenbateko eta eperako 169,11 €-ko 6 kuota, bakoitzak 
barne hartzen dituelarik kapitala eta interesak.

Gainera, adierazitako kuotez gain, eskuragarri jarri zen datatik 
lehengo kuotari dagokion likidazioa hasi arte sortutako interesak 
ordaindu beharko dira.

Ordaindu beharko duzun zenbateko guztia 
Hau da, maileguan hartutako kapitalaren 
zenbatekoa gehi interesak eta haren kredituarekin 
lotuta egon daitezkeen gastuak.

Adierazitako zenbateko eta eperako: 1019,32 €
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* Dokumentu honetan adierazitako datuak "Datuen kalkuluko data" epigrafean adierazitako datan daude kalkulatuta.

3. Kredituaren kostuak

Tasa zorduna % 5 urteko interes tasa nominal finkoa.

Urteko tasa baliokidea (UTB)

UTBa da kredituaren kostu osoa, kredituaren 
zenbateko osoaren urteko ehunekoan adierazita. 
Eskaintza desberdinak konparatzeko erabiltzen da 
UTBa.

Adibiderako UTBa % 6,80

1.000 euroko nomina-aurrerapena. Itzultzeko epea: 6 
hilabete.

Hurrengo 6 hilabeteetan 169,11 € ordainduko zenituzke hilero 
(eta 0,78 €/hilean posta-gastuengatik). Guztira, 1.019,32 € 
ordainduko zenuke.

Adibide horretan ITNa % 5 da eta UTBa % 6,80.

UTBaren kalkulurako kontuan hartu dira posta gastuak: 
hilean 0,78 €.

Jakinarazten da eragiketaren Urteko Tasa Baliokidea (UTB), 
bere benetako zenbatekoa eta kontratuan hitzartutako 
baldintzak kontuan hartuta, Kontsumorako Kredituen 
Kontratuei buruzko ekainaren 24ko 16/2011 Legearen 
arabera ezarritako arau eta formulei jarraituz kalkulatu dela. 
Eta, halaber, lege horretan ezarritako honako hipotesi hauei 
eta Espainiako Bankuko ekainaren 27ko 5/2012 Zirkularrean 
aplikatu beharrekoari jarraituz:

(i) kontratua indarrean mantentzea adostutako iraupen 
epean zehar;

(ii) alderdi guztiek zehaztasunez betetzea haien 
betebeharrak kontratu horretan adostutako baldintza eta 
epeetan;

(iii) kontratuan, hala badagokio, aurreikusitako interes-
hobarietakorik ez aplikatzea.

(iv) formalizazio datan maileguaren printzipalaren guztizko 
xedapena egitea

Kreditua (eskainitako baldintzetan) lortzeko 
derrigorrezkoa al da kreditua bermatuko duen 
aseguru poliza edo beste zerbitzu osagarriren bat 
kontratatzea?

Zerbitzu horien kostuak ez badira mailegu-
emailearen ezagunak ez dira barne hartuko UTBan.

EZ

BBVAn kontu korronte bat duten eta bertan maileguaren 
ordainketak helbidera ditzaketen BBVA bezeroentzat da 
mailegua. Kontratu espezifikoan agertzen da haren kostua.

Erlazionatutako kostuak Irekitze komisioa: aldiro erabilitako zenbatekoaren % 0,0000.
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Notarioaren derrigorrezko ordainsariak

Informazio gisa, fede-emaile publikoaren esku-hartzearen 
ordainsariak adieraziko dira, eragiketaren zenbatekoaren arabera 
eta notario zergaren transkripzio hutsa direla:

- Sei hilabete gainditzen ez dituen epemuga duten eragiketetan 
1.000ko 1 izango da, eragiketaren zenbatekoaren gain, eta alderdi 
kontratatzaile bakoitzak kobratuko du.

- Sei hilabete gainditzen ez dituen epemuga duten eragiketetan 
1.000ko 1,50 izango da, eragiketaren zenbatekoaren gain, alderdi 
kontratatzaile bakoitzak kobratuko duena.

Aipatutako notario zergan ezarritakoari kalterik egin gabe, zure 
kontura izango dira hobariak.

Kostuak atzeratutako ordainketetan

Ordainketak ez egiteak ondorio larriak eragin 
ditzake (adibidez ordaintzeke dagoen zenbateko 
osoaren nahitaezko salmenta eta epemuga aurrera-
tua) eta zaildu egin dezake kreditua lortzea.

Hau ordaindu beharko duzu atzeratutako ordainketengatik:

- interes sarigarriaren baliokidea den interes-tasa gehi 
portzentajezko bi puntu

- 30,00 €, zorpekoaren erreklamaziogatiko gastu gisa: 
BBVAk mailegu-emaileari jakinaraziko dio kuotaren bat ez 
badu ordaindu, honako bitarteko hauen bidez: BBVAren 
app-a, www.bbva.es webgunea, posta elektronikoa, telefono 
mugikorrera igorritako mezua, posta arrunteko edozein 
jakinarazpen, telefono bidez, gure bulegoek edo BBVAko 
kolaboratzaileek egindako gestioen bidez. Ordaintzeko 
dauden kuotak ordaindu beharra gogoraraziko dizu 
bankuak, zuri kalte ekonomikoa saihesteko. Bankuak 
mailegu-hartzaileari kobratuko dio "Baldintzak" atalean 
azaltzen den Zorpeko Posizioak Erreklamatzeagatiko 
Gastua, aipatu gestio horiengatik konpentsazio modura. 
Gastua behin bakarrik kobratuko du, salbo berri bakoitza 
erreklamatzen egindako gestioengatik.

4. Beste alderdi juridiko garrantzitsu batzuk

Atzera egiteko eskubidea 

Kreditu-kontratuan atzera egiteko eskubidea duzu 
14 egun naturaleko epean

BAI

Aldez aurretiko itzulketa

Kreditua erabat edo partzialki eta edozein unetan 
aldez aurretik itzultzeko eskubidea duzu.

Eskatzaileek zenbatekoa hauei aplikatzea aukera dezakete:

- Epea murriztea kuoten zenbatekoa berdin jarraituz.

- Kuoten zenbatekoa murriztea epea berdin jarraituz.

Amortizazio planak gainontzekoak baino handiagoa den azken 
kuota kontuan hartuko balu, amortizazio partzialak aplikatuko 
dira ordaintzeke dauden kuoten zenbatekoaren gainean, 
azken kuota izan ezik; horrek bere zenbatekoa mantenduko 
du eta ez da aldatuko kuota kopurua eta mantendu egingo da 
eragiketaren guztizko epea.
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Mailegu-emaileak eskubidea du konpentsazio-
rako aurrez itzuliz gero

Aurreratutako amortizazio unean, bankuak gehienez % 1,0000 
jasoko du aurrez itzulitako kredituaren zenbatekoaren gain, 
aurreratutako itzultzearen eta kreditu kontratuaren adostutako 
amaieraren arteko epealdia urtebete baino handiagoa bada. 
Aurkako kasuan, jasotako komisioa %0,5000 gehienez aurrera-
tutako amortizatutako zenbatekoaren gain.

Kreditu kontratuko ereduaren proiekturako 
eskubidea.

Aurretik eskatuta, kreditu kontratuaren 
proiektuko kopia bat doan lortzeko eskubidea 
duzu. Xedapen hau ez da aplikatuko eskaera 
egiten denean mailegu-emailea ez badago kreditu 
kontratua zurekin gauzatzeko prest.

BAI

Epealdi horretan mailegu-emailea lotuta dago 
kontratu aurreko informazioagatik.

Informazio hori baliozkoa izango da soilik eskatzaileentzat bere 
harrera egunean.

5. Informazio gehigarria, finantza zerbitzuak urrutitik merkaturatuz gero

a) Mailegu-emaileari buruzkoa

• Helbidea:

• Telefono zenbakia:

• Fax zenbakia:

• Web-orriaren helbidea:

• Erregistroa: 

• Ikuskatze-agintaritza:

San Nikolas plazatxoa 4, 48005 BILBO

900 102 801

www.bbva.es

Bizkaiko Merkataritza Erregistroa- 2.083 tomoa, 1. folioa, BI-17-A orria, 
1035. inskripzioa.

Espainiako Bankua eta Balore Merkatuaren Batzorde Nazionala.
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b) Kreditu kontratuari dagokionez

• Uko egiteko eskubidearen erabilpena.

Eskatzaileek 14 egun naturaleko epean uko egin diezaiokete, 
arrazoia adierazi beharrik gabe. Epea kontratua formalizatzen 
den egunean hasten da. Dena den, ez balituzte jasoko kontratu-
baldintzak eta dagokion kontratu informazioa aipatutako 
egunaren aurretik, eskubide hori erabiltzeko epea zenbatzen 
hasiko da aipatutako informazioa jasotzen den egunean.

Eskatzaileek mailegu-emaileari jasota utzi behar diote 
jakinarazpena zuzenbidez onartutako edozein modutan. 
Ulertzen da

epea errespetatu dela epearen amaieraren aurretik bidali 
bada jakinarazpena, paperean edo beste edozein euskarri 
iraunkorrean, mailegu-emailearen eskura eta berarentzat 
eskuragai.

Jakinarazpena bidali behar den helbidea kontratua egin duen 
BBVAren bulegoarena izango da.

Eskatzaileek mailegu-emaileari ordaindu behar diote 
kredituaren erabilera data eta kapitalaren itzultze dataren 
artean aipatutako kapitalaren gain pilatutako kapitala eta 
interesa, uko egiteko jakinarazpenaren bidalketatik 30 egun 
naturaleko gehieneko epean.

Adostutako interes tasa zordunaren oinarriaren gain kalkulatuko 
dira zordundutako interesak.

• Mailegu-emaileak, kreditu kontratua gauzatu 
baino lehen, zuekin harremanak ezartzeko 
oinarri gisa onartzen dituen legeak.

Kontratua gauzatu aurreko harremanetarako, Espainiako legeria 
aplikatuko da.

• Kreditu kontratuari eta auzitegi eskudunari 
dagokienez oinarritzat hartu beharreko lege 
aplikagarrien inguruko klausula.

Espainiako legeria aplikatuko zaie kontratuari eta hartatik 
eratorritako erlazioei

• Hizkuntza araubidea. Gaztelaniaz emango dira kontratuaren informazioa eta 
baldintzak.

Kreditu kontratuak irauten duen bitartean gaztelaniaz 
komunikatuko gara zurekin.
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c) Errekurtsoari buruz

• Prozedurak eta erabilgarritasuna

Eskatzailearen eskura dago bezeroarentzako arreta zerbitzu bat, 
bere kexa eta erreklamazioen kudeaketarako. Hau da bere helbi-
dea:

Bezeroaren Arretarako Zerbitzua

1598 posta-kutxatila. 28080 Madrid

e-posta: servicioatencioncliente@bbva.com Doako telefonoa: 
900812679

Bezeroarentzako arreta zerbitzuaren ebazpenarekin ados egonez 
gero, eskatzaileak Bezeroaren Defendatzailearengana joan daitezke 
bigarren instantzian:

Apartado de Correos 14460. 28080 Madrid. Helbide elektronikoa: 
defensordelcliente@grupobbva.com

Bezeroaren Defendatzailearengana zuzendu aurretik erreklamazioa 
aurkeztu behar da Bezeroaren Arreta Zerbitzuan.

BBVAk bezeroaren defentsarako araudi bat du, eta bertara sar 
daiteke BBVAren edozein bulegotan eskatuz edo bbva.es webgu-
nearen bitartez, bezeroaren arretarako berariazko esteketan.

Kexa eta erreklamazioak ebazteko gehieneko epea bi hilabete da. 
Denbora hori igaro ostean eta BBVAk eskaintzen dituen instantzia 
desberdinak agortuta, ez balitz kasua argituko edo eskatzaileak ez 
baleude ados haien erreklamazio edo kexaren azken erabakiarekin, 
hurrengo helbidera zuzendu ahal izango dute:

Servicio de Reclamaciones del Banco de España Calle Alcalá nº 48. 
28014 Madrid.

Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y 
Fondos de Pensiones:

Paseo de la Castellana nº 44- 28046 Madrid.

Bankua ez dago atxikita kontsumoko batzorde arbitral batera kon-
tratu honekin erlazionatutako gatazken ebazpenerako.

Dokumentu honen hasieran adierazitako finantza produktuari buruzko informazio normalizatu honek ez du esan nahi bankuak hori 
emango duenik, ezta haren xede den kredituari buruzko eskaintza loteslerik dakarrenik ere
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OSO GARRANTZITSUA.

NAHITAEZKOA DA BBVAREN BULEGOAREKIN KONTSULTATZEA EDOZEIN GAI EDO ARGIBIDE, ETA, ZALANTZARIK 
IZANEZ GERO, PRODUKTUAREN EDO ZERBITZUAREN KONTRATURIK EZ SINATZEA. 

Bankuak, eskatzailearen/eskatzaileengandik jasotako behar eta egoera finantzarioari buruzko adierazpena jarraituz, 
kontratu horren aurretiazko izaerarekin eman egin du nahikoa informazio eskainitako produktu desberdinei buruz ulertu 
ahal izan ditzazun horien ezaugarriak eta erabaki ahal izan dezazun zure interesentzat egokiena den kontratazioaren 
inguruan.

Halaber, Bankuak jakinarazi egin dizu bere edozein bulegotan eta web-orrian kontsulta dezakezula (www.bbva.es), eta 
baita Espainiako Bankuarenean ere (www.bde.es) BBVA eta bere bezero diren pertsona fisikoen artean azken hiru hilekoan 
ohikoenak izan diren komisio eta interes-tasei buruzko informazioa.

Produktu/zerbitzu horren kontratazio-prozesuan, bankuak ez dizu eman banku-gaietan aholkularitza zerbitzurik, eta 
ondorioz, ez du jaulki pertsonalizatutako gomendiorik zure ondasun egoeran oinarrituz eta kontratu honek erreferentzia 
egiten dion produktu/zerbitzuari dagokionez, eta ez dizu hori aurkeztu zure profilerako egoki gisa, eta hori aitortu eta onartu 
egiten du/te eskatzaileak/ek.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

p.p

Alderdi eskatzaileek dokumentu hau jasotzen dute, haren goiburuan adierazitako datan, bertan ezarritako baldintzen arabera.


