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Tarifa de comisións, 
condicións e gastos 
repercutibles a clientes
En vigor desde 28.02.2020

EPÍGRAFE 05 SERVIZOS DE PAGAMENTO: ORDES DE ENTIDADES PARA CARGO DE DOMICILIACIÓNS, CESIÓN DE RECIBOS 
DOMICILIADOS/NON DOMICILIADOS E DEVOLUCIÓNS (tomados en xestión de cobramento ou para a súa compensación)

As tarifas recollidas nesta epígrafe teñen carácter de máximas e aplícanse tanto a clientes consumidores como non consumidores.

Notificando o cargo da domiciliación mediante xustifi-
cante ou nota no extracto. (Por cada domiciliación).

1. Ordes automáticas de entidades para cargo de domiciliacións 
con cesión en soporte magnético.

COMISIÓN

%o MÍNIMO Euros CORREO

1.1. Cesión de ordes (a) (Véxase a nota 5) 3,00 3,00 Véxase a nota 3

1.2. Naqueles casos en que o banco fai entrega ao cliente do software que contén a aplicación para a cesión en soporte magnético 
ou telemático, cobrarase ademais unha cota anual fixa de 148,08 euros en concepto de “adhesión, mantemento e melloras 
deste”.

(a) Só se admiten cando exista conformidade para a súa recepción en soporte magnético por parte da entidade des-
tinataria final.

1.3. Conversión a formato SEPA 2,00 2,20
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2.   Cesión física de recibos/cargos normalizados polas enti-
dades emisoras

COMISIÓN
CORREO

0%0 MÍN. (en euros)

2.1. Con soporte magnético (véxase a nota 5) 4,00 3,00
Véxase a nota 
3

2.2. Sen soporte magnético (véxase a nota 5) 5,00 3,50
Véxase a nota 
3

2.3.  Servizo de Recibos Non Domiciliados 
(Existe a opción para o emisor de pagar unha porcentaxe ou un prezo fixo, segundo o detallado)

2.3.1. Tarifa por PORCENTAXE: 

Pagado en oficina BBVA (véxase a nota 6) 3,00
Mín.: 2,00 €----Máx.: 3,50 

€

Pagado en caixeiro (ATM) 1,00
Mín.: 0,50 €----Máx.: 1,00 

€

Pagado en bbva.es (Internet) 0,45
Mín.: 0,25 €----Máx.: 0,50 

€

Pagado en Liña BBVA 1,50 Mín.: 1,00 €----Máx.: 1,75 €

Pagado con tarxeta allea (véxase a nota 11). Esta 
comisión é adicional á tarifa por porcentaxe/reci-
bo que corresponda á canle seleccionada.

20,00 Mín.: 0,35 €----Máx.: 100 €

2.3.2. Tarifa fixa por RECIBO:

Pagado en oficina 3,50 €

Pagado en caixeiro (ATM) 1,00 €

Pagado en bbva.es (Internet) 0,50 €

Pagado en Liña BBVA 1,75 €

Pagado con tarxeta allea (véxase a nota 11). Esta 
comisión é adicional á tarifa por porcentaxe/reci-
bo que corresponda á canle seleccionada.

50,00 €

2.3.3. Comisión ao pagador do BBVA, que realice 
o pagamento do recibo non domiciliado, en 
oficinas BBVA.

Por oficina 3,00 € / recibo

Por caixeiro 1 € / recibo

2.4.  Servizo “Pagamentos Express”.
(Existe a opción para o emisor de pagar unha porcentaxe ou un prezo fixo, segundo o detallado)

2.4.1. Tarifa por PORCENTAXE

Pagado en oficina BBVA (véxase a nota 6) 1,00 Mín: 0,50 €----Máx.: 1,00 €

Pagado en caixeiro (ATM) 1,00 Mín: 0,50 €----Máx.: 1,00 €

Pagado en bbva.es (Internet) 0,45 Mín: 0,25 €----Máx.: 0,50 €
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2.4.2. Tarifa fixa por RECIBO:

Pagado en oficina BBVA (véxase a nota 6) 1,00 €

Pagado en caixeiro (ATM) 1,00 €

Pagado en bbva.es (Internet) 0,50 €

Pagado con tarxeta allea (véxase a nota 11).
* Esta comisión é adicional á tarifa por porcentaxe/recibo 
que corresponda á canle seleccionada.

50,00 €

2.5.  Compensación recibos físicos, a pedimento do cedente (véxase 
a nota 8)

7,51 (importe único)

2.6.- Naqueles casos en que o cliente fai entrega de recibos físicos para que a entidade grave e emita soporte magnético, 
cobraranse 0,15 euros por recibo, ademais das comisións dos puntos 2.1 ou 2.2, segundo proceda, en concepto de “cap-
tura de datos e posterior xestión en soporte magnético”.

(b) As entregas por parte do cedente do soporte magnético ou recibos físicos deberán obrar en poder do banco, na forma e lugar 
de tratamento acordados segundo a modalidade, cunha antelación mínima de cinco días hábiles á data da súa orde, o cal 
coincidirá coa data de cargo ao librado ou presentación en cámaras de compensación.

Comisión por cada devolución

3.  Devolucións e/ou anulacións de ordes de cargos ou recibos (en posli-
quidación e preliquidación)

COMISIÓN

%o MÍNIMO (Euros) CORREO

3.1. Mediante entrega á entidade ordenante ou cedente de soporte 
magnético ou do xustificante confeccionado polo banco. (Véxase 
a nota 9)

6,00 5,00

3.2. Mediante devolución ao cedente do recibo orixinal. 
           (Véxase a nota 4)

6,00 5,50
Véxase a 

nota 3

4.  Servizo de refacturación de cargos

4.1.- Por cargo 5,00 5,00
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NOTA 1 Só se considerarán suxeitos a esta EPÍGRAFE os recibos domiciliados e ordes para cargo de domiciliacións que reúnan 
os seguintes requisitos conxuntamente:

a)  Coincidencia entre a praza de expedición e a praza de pagamento ou cargo en conta.

 No caso de empresas que teñan centralizada a facturación, enténdese que se produce coincidencia entre a praza 
expedidora e a praza de pagamento cando o servizo facturado fose realizado por un establecemento ou instalación 
propia da empresa facturadora situada na praza de pagamento.

 Na facturación correspondente a cotas periódicas de entidades educativas, culturais, recreativas e profesionais, 
carentes de ánimo de lucro, non é imprescindible a coincidencia entre a praza de expedición e a praza de pagamento 
para a súa consideración dentro desta EPÍGRAFE, sempre que se cumpran os restantes requisitos.

b)  Pagadoiros na súa presentación.

c)  Que correspondan a cotas por servizos ou usos de carácter periódico, librados a cargo do consumidor ou usuario 
final.

d)  Que consten no propio recibo ou orde de cargo como domicilio de pagamento: Banco, oficina pagadora e número 
de conta; e exista autorización previa e expresa por parte do debedor para que estes recibos ou ordes de cargo lle 
poidan ser cargados en conta sen aviso previo.

e)  Que non impliquen financiamento ou anticipo de fondos para o banco tomador, nin desprazamento de valoración.

NOTA 2 En todo caso, tendo en conta que se trata de documentos tomados en xestión de cobramento, o seu importe nominal 
será aboado en conta unha vez consolidada a xestión de cobramento ou cargo nas contas libradas.

NOTA 3 Percibiranse, en concepto de gastos de correo, os de franqueo xerados en cada envío.

NOTA 4 Todas as devolucións que deban realizarse de efectos recibidos por soporte ou interconexión deberán canalizarse nece-
sariamente por eses sistemas de intercambio.

NOTA 5 En caso de producirse algunha devolución, como resultado da xestión de cobramento nas ORDES DE ENTIDADES PARA 
CARGO DE DOMICILIACIÓNS CON CESIÓN EN SOPORTE MAGNÉTICO (apartado 1.) ou na CESIÓN FÍSICA DE RECIBOS 
NORMALIZADOS POLAS ENTIDADES EMISORAS (apartado 2.), aplicaránselles, ademais das comisións propias de xes-
tión de cobramento, as comisións previstas no apartado 3. (DEVOLUCIÓNS DE ORDES DE CARGO OU RECIBOS), se-
gundo proceda.

NOTA 6 O pagamento a través de oficina, tanto en tarifa fixa como en tarifa porcentual, só é aplicable a “recibos non domicilia-
dos”. Esta canle só está dispoñible como canle de continxencia en “Pagamentos Express” e aplícase a mesma tarifa que 
figura para a canle Caixeiro, tanto na modalidade de tarifa fixa como porcentual. 

NOTA 7 Cando un cliente solicite que se presente fisicamente un recibo ao librado e que corresponda incluír nos sistemas de 
compensación electrónica, percibirase, con carácter único, ademais das comisións propias da xestión de cobramento, 
a comisión prevista no punto 2.4 por comisión compensatoria.

NOTA 8 Para poder aplicar a tarifa reducida por soporte magnético, o número de operacións por cada soporte magnético reci-
bido, de acordo coas especificacións da Asociación Española de Banca, deberá ser igual ou superior a 200 operacións.

NOTA 9 Para os efectos desta tarifa, os recibos ou documentos análogos que correspondan a transaccións comerciais ou ven-
das adiadas terán a consideración de letras de cambio e quedarán suxeitos ás súas epígra fes 01.- e 02.- sobre cobra-
mento e devolución de efectos.

NOTA 10 Gastos de envío por cada soporte: 3,01 euros. 

NOTA 11  Considérase TARXETA ALLEA calquera tarxeta emitida por entidade non pertencente ao Grupo BBVA. Esta comisión é 
adicional á tarifa por porcentaxe ou por recibo en función da canle (oficina BBVA, caixeiro, bbva.es ou Liña BBVA).


