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Tarifa de comisións, 
condicións e gastos 
repercutibles a clientes
En vigor desde 05.11.2012 

EPÍGRAFE 13 LEASING

FORMALIZACIÓN DE OPERACIÓNS DE 
ARRENDAMENTO FINANCEIRO

COMISIÓN

% SOBRE 
CAPITAL

FINANCIADO

MÍNIMO GASTOS

Euros

1. Apertura. Cobrarase dunha soa vez na formalización 
do contrato.

3,00 150,25 Véxase a 
nota 1

2. Comisión de gastos estudo e información. 2,50 150,25 Véxase a 
nota 1

SUBROGACIÓN, MODIFICACIÓN DO 
CONTRATO OU DAS SÚAS GARANTÍAS

% SOBRE CAPITAL PENDENTE
DE AMORTIZAR

MÍNIMO

Euros

3. Modificación do contrato ou das súas garantías. 3,00 
150,25 (Véxanse as notas 1, 2 e 3)

3,00 150,25

RECIBOS DOMICILIADOS 
NOUTRAS ENTIDADES (Véxase a nota 5)

COMISIÓN

% SOBRE NOMINAL
 DO RECIBO

MÍNIMO

Euros

4. Por recibos domiciliados noutras entidades 0,40 3,01

5. Por devolución de recibos domiciliados noutras en-
tidades

4,00 30,00

RECLAMACIÓN DE POSICIÓNS 
 DEBEDORAS VENCIDAS

VALOR OBSERVACIÓNS

6. Por cada cota 30,00 euros Véxase a nota 4
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CANCELACIÓN ANTICIPADA

COMISIÓN

% SOBRE IMPORTE CUYO
REEMBOLSO SE ADIANTE

MÍNIMO

Euros

7. Cancelación anticipada. 5,00 150,25

(a) Os gastos de correo, télex e teléfono cobraranse de acordo coas tarifas vixentes en cada momento.

NOTA 1  Os gastos de intervención de fedatario público, de escrituras, notariais e rexistrais, timbres, gastos bancarios repercu-
tidos e calquera outro concepto de carácter externo que puidese corresponder ao cliente repercutirase integramente 
polo valor que figure no xustificante.

NOTA 2   Esta comisión cobrarase dunha soa vez no momento da modificación.

NOTA 3  Enténdese por modificación do contrato, ou das súas garantías, calquera variación producida nel a pedimento do clien-
te e aceptada pola entidade referente ao cambio de calquera dos seus intervenientes, modificación dos seus vence-
mentos ou das súas contías, ou calquera outro que implique unha alteración no documento contractual inicialmente 
asinado.

NOTA 4  Cobrarase unha soa vez e por cada rúbrica (nova posición debedora vencida) e sempre que a reclamación se producise 
efectivamente.

NOTA 5  Esta comisión aplicarase sempre que o cliente solicite previa e expresamente a domiciliación nunha entidade bancaria distin-
ta.

NOTA 6  Os gastos de correo, télex e teléfono cobraranse de acordo coas tarifas vixentes en cada momento.

NOTA 7  Nas operacións de leasing de importación (intracomunitarias) repercutirase o gasto correspondente á declaración 
mensual polo IVE comunitario e a información estatística á CEE obrigatoria en todas as importacións tras a entrada en 
vigor da Acta Única Europea.


