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I. KONTSUMORAKO KREDITUARI BURUZKO INFORMAZIO NORMALIZATUA

“Letra lodian” nabarmendutako informazioak bereziki garrantzitsuak dira, Espainiako Bankuaren 5/2012 Zirkularrean au- rreikusi-
takoarekin bat etorriz.

1. BANKU MAILEGATZAILEAREN IDENTITATEA ETA HARREMANETAN JARTZEKO XEHETASUNAK

Banku mailegatzailea: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Helbidea: Plaza San Nicolás, 4 - 48005 BILBAO. 

Telefono-zenbakia: 900 102 801

Webgunearen helbidea: www.bbva.es

2. MAILEGU-PRODUKTUAREN EZAUGARRI NAGUSIEN DESKRIBAPENA

Mailegu mota. Mailegua berme pertsonalarekin eta interes-tasa finkoare- kin.

Maileguaren zenbateko osoa.

Hau da, Mailegu-kontratu baten testuinguruan 
Kontsumitzailearen esku  jarritako zenbateko osoa 
edo kopuru guztien batura

Kontsultatu maileguaren zenbatekoa eragiketaren labur- pen-
pantailan

Funtsen xedapena zuzentzen dituzten baldintzak.

Hau da, kontsumitzaileak noiz eta nola lortuko duen 
dirua.

Eskatutako zenbatekoa berehala izango duzu eskura kontuan diru-
sarrera eginez.

Mailegu-kontratuaren iraupena.

Epeak eta, zure kasuan, epeka egingo diren 
ordainketen ordena.

Mailegua itzuli beharko duzu eragiketaren laburpen-pantailan 
adierazitako epean eskatutako zenbatekoaren xedatze- datatik 
aurrera.

Adierazitako Zenbatekoarentzat eta Epearentzat eragiketaren 
laburpen-pantailan adierazitako hileko kuota ordaindu beharko 
duzu.

Adierazitako kuotez gain, mailegua Indarrean Sartu den Datatik 
lehenengo kuota ordaindu arte sortutako interesak ordaindu 
beharko dituzu.

Ordaindu beharko duzun zenbateko osoa.
 
Hau da, mailegatutako kapitalaren  zenbatekoa  
gehi zure mailegura  lotuta  dauden  Interesak eta 
egon daitezkeen gastuak.

Adierazitako Zenbatekoarentzat eta Epearentzat ordaindu 
beharko duzun zenbateko osoa eragiketaren laburpen-pan- 
tailan adierazten den itzuli beharreko zenbateko oso gisa 
agertzen dena da.
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3. MAILEGUAREN KOSTUAK

Zordun-tasa. Interes-tasari hobariren bat ezartzearen edo ez ezartzearen 
arabera, eragiketaren laburpen-pantailan adierazitakoak izango 
dira zordun-tasak. Hala ere, BBVAk nomina helbideratzeagatiko 
urteko interes-tasa hobaritua ezarriko dizu mailegua Indarrean 
jarri zen datatatik ordainketaren egunera arte, Zuk soldata 
helbideratua izan ez arren. Data hori igarota, urteko interes-
tasa nominal finkoa, lehenik, data horretan burutuko den 
berrikuspenean betetzen diren hobarien baldintzei dagokiena  
izango  da  eta,  ondoren, data horretatik aurrera seihileko 
bakoitzaren epemugari dagokiona.

Urteko Tasa Baliokidea (UTB).

UTB maileguaren  kostu  osoa da  kredituaren 
zenbateko osoaren urteko ehuneko gisa adierazita. 
UTBri esker zenbait eskaintza alderatu daitezke.

Eragiketaren laburpen-pantailan adierazitakoa da UTB.
UTB kalkulatzeko kontuan hartu dira indarrean dagoen 
araudiarekin bat ezarritako arauak eta formulak.

Hobari aplikagarriak.

Interes-tasa nominal aplikagarrian jasoko duzun hobaria honakoa 
izango da:

a) Interes-tasa Nominal (ITN) horrek ehuneko puntu 1,0000-en 
murrizketako hobaria jasoko du baldin eta Zuk, edo gainerako 
kontratatzaileren batek, batzuk bazinete, ondorengoa 
helbideratuta bazenute BBVAn irekitako kontu-korronte batean:

– gutxienez hilean seiehun euroko (600,00 euro) zenbateko 
garbia duen soldata,

– gutxienez hirurehun euroko (300,00 euro) zenbateko garbia 
duen pentsioa, edo

– langabezia-laguntza jasotzen baduzu.

Hobaria jaso ahal izateko, soldata, pentsioa edo diru-laguntza 
BBVA kontuan helbideratu beharko duzu enpresariak edo erakunde 
ordaintzaileak zuzendutako banku-transferentziaren bidez. BBVAk 
murrizketak ezarri ditzan, ondorengo baldintzak bete beharko 
dituzu:

- Produktu edo zerbitzu horiek helbideratuta mantendu izana 
berrikusitako seihileko osoan zehar.

- Maileguaren ordainketa egunean izatea BBVAk seihileko   
bakoitzaren   hobari-baldintzak   betetzen   ote diren 
egiaztatzen duenean. Xede horietarako, ordainketa egunean 
duzula ulertuko da baldin eta:

a) Seihilekoan egin gabeko 2 ordainketa (une horretan 
erregularizatuak egonda edo ez) izan ez badituzu.

b) Seihilekoan  10  egun  baino  gehiagotan  egin gabeko 
ordainketa 1 (une horretan erregularizatuak egonda edo 
ez) izan ez baduzu.

c) Seihilekoaren azken kuota ordaintzeke ez baduzu.

Mailegua formalizatzeak, inola ere ez, behartzen zaituzte BBVA 
edo Zu lotutako zerbitzu edo produktu guztiak edo batzuk kon- 
tratatzera.
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Mailegua lortzeko (eskainitako baldintzetan) 
nahitaezkoa al da kreditua bermatzen  duen  
aseguru poliza, edo beste zerbitzu osagarriren 
bat kontratatzea?

Zerbitzu horien kostuak mailegatzaileak ezagutzen 
ez baditu ez dira UTBren barne egongo.

EZ

Lotutako kostuak
Irekiera-komisioa: % 0,0000 xedapen bakoitzaren zenbatekoaren 
gain. Gutxienez 0,00 euro.

Nahitaezko notariotza ordainsariak.

Informazio gisa, ondoren adieraziko dizkizugu muga-zerga no- 
tarial ofizialak:

Operazioetan, zeinen epemuga sei hilabetetik gorakoa ez den, 
1.000ko 1 izango da operazioaren zenbatekoaz gain, alderdi 
kontratatzaile bakoitzetik kobratuko dena.

a) Mailegutan, zeinen epemuga sei hilabetetik gorakoa ez den, 
1.000ko 1 (% 0,1) izango da operazioaren zenbatekoaz gain, 
alderdi kontratatzaile bakoitzetik kobratuko dena.

b) Operazioetan, zeinen epemuga sei hilabetetik gorakoa den, 
1.000ko 1,50 (% 0,15),izango da operazioaren zenbatekoaz 
gain, alderdi kontratatzaile bakoitzetik kobratuko dena.

c) Aipatutako Muga-zergan ezarritakoari kalterik egin gabe, 
ordainsariak Zure kontu egongo dira.

Kostuak zor diren ordainketen kontuan..

Ordainketak ez egiteak ondorio larriak ekar ditzake 
(adibidez, ordaintzeke dagoen  zenbateko osoaren) 
nahitaezko salmenta edo bere epemuga aurrerat-
zea) eta kreditu bat lortzea zailtzea.

Zor diren ordainketengatik ordaindu beharko duzu:

- Urteko Interes Nominala baino bi puntu handiagoa den 
interesarekin bat datorren interes-tasa.

4. ZUZENBIDEKO BESTE FUNTSEZKO ASPEKTU BATZUK

Uko egiteko eskubidea.

Eskubidea duzu kreditu-kontratuari uko egiteko 14 
egun naturaleko epean.

Bai
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Aurretiaz ordaintzea.

Eskubidea duzu kreditu osoa edo partzialki 
aurretiaz ordaintzeko edonoiz

Gainontzeko zorrarentzat ondorengoa aukeratu dezakezu:

a) Maileguaren epea murriztea eta aldizkako kuota bera 
mantentzea.

b) Aldizkako kuota murriztea eta epe bera mantentzea.

Amortizazio-planak gainerakoak baino amaierako amortizazio 
kuota handiagoa jasoko balu, amortizazio partzialak ordaintze- 
ke dauden kuoten zenbatekoaren gain ezarriko dira. Amortiza- 
zio partzialak ez ditu aldatuko amaierako kuotaren zenbatekoa, 
kuoten kopurua eta maileguaren epea. Kitapen aurreratuaren 
kasuan, irekiera-komisioaren zati proportzional bat jasotzeko 
eskubidea izango duzu. Itzuli beharreko zati proportzional ho- 
rren kalkuluak zor den guztizkoaren amortizatutako zenbatekoa 
kontuan hartuko du eta ondoren zehazten diren bi moduetako 
batean burutu ahalko da, maileguaren ezaugarrien arabera:

- Hileko kuota konstanteak eta % 0 baino handiago den 
interes-tasa duten maileguentzat: Aurretiaz kitatzearen 
ondorioz ordaindu beharreko interes txikiagoen ehunekoa, 
maileguaren hasieran adostutako interesen zenbateko 
osoaren gain, itzuli beharreko zatia zein kitatutako 
zenbatekoaren ehunekoa kalkulatzeko ordaindu beharreko 
zenbatekoa  irekiera-komisioan ezarritako ehuneko bera 
izango da.

- Gainerako maileguentzat: Adostutako kontratuaren 
iraupen-epe osoaren gaineko kitapen-datatik adostutako 
kontratuaren epe-mugara doan epearekiko eta 
ordaintzeko dagoen zenbatekoaren gaineko kitatutako 
zenbatekoaren araberakoa izango da itzuli beharreko 
ehunekoa.

Mailegu-emaileak eskubidea du ordaina jasotze-
ko diru- itzultze aurreratua ematen bada

Komisio hori gehienez aurretiaz itzulitako maileguaren zenba- te-
koaren % 1 izango da gehienez, Mailegua amaitzeko urtebete baino 
gehiago geratzen bada. Komisio hori gehienez aurretiaz itzulitako 
maileguaren zenbatekoaren % 0,5 izango da gehie- nez, Mailegua 
amaitzeko urtebete baino gutxiago geratzen bada. Aurrekoari kal-
terik egin gabe, kasu batean edo bestean Bankuak gutxienez 11,50 
Euro jaso ahalko ditu kitapen administrazio-kostu gisa.

Eskubidea kreditu-kontratuaren ereduaren 
proiektu batera.

Eskubidea duzu, aurretik eskatuta,  Kreditu 
kontratuaren proiektuaren ale bat debalde lortzeko. 
Xedapen hori ez da ezarriko eskaera egitean 
mailegu- emaileak prest ez badago zurekin Kreditu-
kontratua betetzeko.

BAI
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Datu-base baten kontsulta.

BBVAk, berehala eta emaitzaren kargurik gabe, 
jakinarazi behar dizu datu-base baten kontsulta-
ren inguruan kreditu eskaera ezezten bada mota 
honetako kontsultaren oinarriaren gainean. Hori ez 
da ezarriko baldin eta Informazio horren hedapena 
lege batek edo Europar Batasuneko Zuzenbideak 
debekatzen badu edo ordena publikoaren edo se-
gurtasun publikoaren helburuen aurkakoa bada.

Kreditu-arriskua aztertzeko prozesuan kaudimen ekonomikoari eta 
Kreditu-arriskuari buruzko fitxategiak kontsultatzen badira eta es- 
kaera errefusatzen bada, Bankuak kontsulta horren berri emango 
dizu.

Mailegatzailea lotuta dagoen epea kontratu au-
rreko informazioa dela eta.

Informazio hori baliozkoa izango da BBVAk eskura jartzen duen 
egunean baino ez

5. INFORMAZIO GEHIGARRIA FINANTZA-ZERBITZUAK URRUTIK KOMERTZIALIZATZEN BADIRA.

a) Mailegatzaileari buruz.

• Helbidea: Plaza San Nicolás, 4 - 48005 BILBAO                           
900 102 801 www.bbva.es

• Bizkaiko Merkataritza Erregistroa: 2083 tomoa, 1. folioa, BI-17-A 
orria, 1035. inskripzioa

• Gainbegiratze-agintaria: Espainiako Bankua eta Balio 
Merkatuaren Batzorde Nazionala

b) Kreditu-kontratuari buruz

• Uko egiteko eskubidea erabiltzea.

Kontratu hau atzera egin dezakezu sinatu eta 14 egun 
naturaleko epean arrazoia zehazteko beharrik eta zigorrik gabe.

Kontratua sinatu den egunean hasiko da epea. Hala ere, 
dagozkion kontratu-baldintzak Eta kontratu-informazioa egun 
hori heldu bai- no lehen jaso ez badituzu, uko egiteko eskubidea 
erabiltzeko epea hasiko da informazio  hori jasotzen duzun  
egunean. Horregatik guztiagatik, idatziz jakinarazi beharko 
duzu, adierazitako epean, mailegua kontratatzen duzun BBVA 
bulegoaren helbidera.

BBVAri ordaindu beharko dituzu kapital horren gain pilatutako 
Ka- pitala eta interesak kredituaren xedatze-dataren eta 
maileguaren itzultze-dataren artean gehienez 30 egun 
naturaleko epean uko egi- tearen jakinarazpena bidali-denetik.

BBVAk zor diren interesak kalkulatuko ditu adostutako zordun-
ta- saren arabera.

• Mailegatzaileak onartzen duen legedia Zurekin 
harremanak ezartzeko oinarri gisa Kreditu-
kontratua burutu baino lehen.

Kontratua burutu baino lehen harremanak ezartzeko Espainiako 
araudia aplikatuko da.

• Kreditu-kontratuari dagokionez, indarrean 
dagoen araudia aplikagarriari eta auzitegi 
eskudunari buruzko klausula.

Kontratura eta horretatik ondorioztatutako harremanetara Espai- 
niako araudia aplikatuko zaie.

• Hizkuntza-erregimena Kontratu-informazioa eta kondizioak gazteleraz erraztuko dira. 
Kreditu-kontratua iraun bitartean gazteleraz jarriko gara zurekin 
harremanetan.
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c) Errekurtsoari buruz BBVAk zure eskura jartzen du Bezeroarentzako arreta-zerbitzua, 
zeinera zuzen zaitezke edozein kexa edo erreklamazio izatekotan:

Bezeroarentzako Arreta Zerbitzua 
1598 posta-kutxa 28080 Madrid
email: servicioatencioncliente@grupobbva.com
Teléfono gratuito: 900812679

Era berean, Bezeroaren Defendatzailera zuzen zaitezke, edozein 
BBVAren bulegoetan zein www.bbva.es helbidean eskuragai da- 
goen prozedurarekin bat etorriz

Bezeroaren Defendatzailearen Bulegoa 14460 posta-kutxa
28080 Madrid
E-mail: defensordelcliente@bbva.com

Erantzuna ez balitz egokia izango edo idatzi zenuenetik bi hileko 
epea igarota erantzunik jaso ez baduzu, Banco de Españaren Erre- 
klamazioen Zerbitzuarekin hitz egin dezakezu (Alcalá kalea, 48 
- 28014 Madril).

BBVA ez dago kontsumoko Arbitraje Batzorde batera atxikituta 
Kontratu honekin lotutako gatazkak ebazteko.

Dokumentu honen hasieran adierazitako finantzaketa-produktuari buruz normalizatutako informazio honek ez dakar berekin bere 
emakida BBVAren eskutik ezta xede den kredituari dagokion eskaintza loteslea ere.

OSO GARRANTZITSUA.

NAHITAEZKOA DA EDOZEIN GAI EDO AZALPEN KONTSULTATZEA BBVA BULEGOAREKIN ETA PRODUKTUAREN EDO 
ZERBITZUAREN KONTRATUA EZ SINATZEA ZALANTZAREN BAT BADAUKAZU.

BBVAk 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, ez dizu eman aholkularitza zerbitzurik banku gaietan, eta, ondorioz, ez 
du helarazi pertsonalizatutako gomendiorik zure ondasun egoeran oinarrituta kontratu honek erreferentzia egiten dion 
produktuari/zerbitzuari dagokionez, eta ez dizu ere hori aurkeztu zure profilerako egokia balitz bezala. Eskatzaileak/ 
eskatzaileek arestian azaldutakoa aitortu eta onartzen du(te).


