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Tarifa de comisións, 
condicións e gastos 
repercutibles a clientes
En vigor desde 24.11.2022

EPÍGRAFE 18 SERVIZOS PRESTADOS DIVERSOS

ESPECIFICACIÓN
COMISIÓNS

TIPO IMPORTE Euros

1. Informes comerciais. (Véxase a nota 1)

1.1 Extractado (contén datos sucintos sobre actividade, solvencia, moralidade, 
etc.)

---- 25,00

1.2 Normal ou máis amplo. ---- 50,00

1.3 Referido a firmas estranxeiras. ---- 50,00

2. Consultas no Rexistro da Propiedade por conta de clientes. (Véxase a nota 1) MÍNIMO

2.1 Por cada predio verificado a 3,49 euros. ---- 50,00

3. Xestións bancarias diversas. (Véxase a nota 2)

3.1 Por cada xestión na constitución como na cancelación de operacións, 
cando non correspondan a unha obriga contractual previa por parte da nosa 
entidade.

---- 100,00

4. Informacións diversas a clientes

4.1 Expedición de duplicados ---- 9,99

4.2 Recoñecemento de sinatura por presentación e efecto ante terceiros ---- 3,00

4.3 Por información en soporte magnético (o soporte será presentado polo 
cliente ou repercutiráselle no prezo de custo)

---- 12,02

4.4 Expedición de certificados emitidos por canles asistidas (nota 5)

 ■ Certificados tipo I (saldo, operacións, titularidade) ---- 12,397

 ■ Certificados tipo II (pagamento de impostos, nóminas, cadros de 
amortización, produtos contratados)

---- 12,397

 ■ Complexos (solvencia concurso, débeda viva) ---- 28,926

 ■ Certificados que supoñen a elaboración de información plurianual, 
adicional á facilitada de forma periódica e gratuíta. Tarifa máxima

---- 60,00

4.5 Expedición de certificados emitidos por banca a distancia (nota 5)

 ■ Certificados tipo I (saldo, operacións, titularidade) ---- 1,653
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 ■ Certificados tipo II (pagamento de impostos, nóminas, cadros de 
amortización, produtos contratados)

---- 4.132

 ■ Complexos (solvencia concurso, débeda viva) ---- 16,529

4.6 Certificados para empresas de auditoría (nota 5) ---- 100,00

Por calquera outra información que se proporcione, adicional á que o banco 
facilita periódica e gratuitamente á súa clientela relativa á situación das súas 
contas e ao estado das súas operacións, se for factible a súa obtención, 
percibirase unha tarifa máxima de ata 300,51 €

5. Recollida e entrega de efectivo a domicilio. (Véxase a nota 3)

5.1 Importe inferior a 6.010,12 euros máis gastos de desprazamento. ---- 18,00

5.2 Importe igual ou superior a 6.010,12 euros ----

6. Polo estudo, análise, asesoramento e entrega de informe, a pedimento dos 
clientes, sobre a idoneidade na contratación de plans de pensións, seguros 
e outros produtos de capitalización de aforro á medida. (Véxase a nota 4)

7. Información sobre a Comunidade Económica Europea.

7.1 Entrega de documentación lexislativa ou informe illado. ---- 60,10

7.2 Entrega de documentación lexislativa máis informe. ---- 78,13

7.3 Entrega de documentación lexislativa ampla máis informe. ---- 120,20

8. Por depósito de correspondencia en oficina. ----
6,01 (Por conta e 
semestre)

9. Xestións ante as comunidades autónomas. ---- 60,10

Tramitación de cualificacións de vivendas de PROTECCIÓN OFICIAL (Debe 
ser tramitada por conta do cliente a documentación necesaria para solicitar a 
cualificación de vivendas VPO).

10. Tramitación de escrituras de cancelación de hipotecas en garantía de risco 
do banco, a pedimento do cliente. (Véxase a nota 5)

10.1 Preparación de documentos, antecedentes necesarios para o outorgamento 
a pedimento expreso do cliente.

90,15

10.2 Tramitación da inscrición no Rexistro da Propiedade a pedimento expreso 
do cliente:

De 0 a 6.010,12 euros ---- 90,15

De 6.010,13 a 12.020,24 euros ---- 102,17

De 12.020,25 a 18.030,36 euros ---- 120,20

De 18.030,37 a 24.040,48 euros ---- 138,23

De 24.040,49 a 30.050,61 euros ---- 150,25

De 30.050,62 a 36.060,73 euros ---- 162,27

De 36.060,74 a 42.070,85 euros ---- 168,28

ESPECIFICACIÓN
COMISIÓNS

TIPO IMPORTE Euros
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De 42.070,86 a 48.080,97 euros ---- 180,30

De 48.080,98 a 54.091,09 euros ---- 192,32

De 54.091,10 a 60.101,21 euros ---- 210,35

De 60.101,22 a 90.151,82 euros ---- 240,40

De 90.151,83 a 120.202,42 euros ---- 270,46

Máis de 120.202,42 euros ---- 300,51

11. Tramitación de inscrición rexistral de hipotecas en garantía de riscos do 
banco e/ou de calquera modificación ou alteración destas, cando non 
corresponda a unha obriga contractual previa por parte da nosa entidade e 
se realice por pedimento expreso do cliente:

Ata 9.015,18 euros ---- 90,15

De 9.015,19 a 15.025,30 euros ---- 102,17

De 15.025,31 a 21.035,42 euros ---- 108,18

De 21.035,43 a 27.045,54 euros ---- 120,20

De 27.045,55 a 33.055,67 euros ---- 138,23

De 33.055,68 a 42.070,85 euros ---- 156,26

De 42.070,86 a 48.080,97 euros ---- 168,28

De 48.080,98 a 57.096,15 euros ---- 174,29

De 57.096,16 a 72.121,45 euros ---- 180,30

De 72.121,46 a 90.151,82 euros ---- 192,32

De 90.151,83 a 102.172,06 euros ---- 204,34

De 102.172,07 a 120.202,42 euros ---- 210,35

De 120.202,43 a 138.232,78 euros ---- 216,36

De 138.232,79 a 150.253,03 euros ---- 222,37

De 150.253,04 a 180.303,63 euros ---- 240,40

De 180.303,64 a 240.404,84 euros ---- 270,46

De 240.404,85 a 300.506,05 euros ---- 300,51

De 300.506,06 a 450.759,08 euros ---- 450,76

Máis de 450.759,08 euros ---- 601,01

Se para iso fose necesaria a inscrición previa doutros títulos (escritura de 
compra/venda, testamentarías, permutas, etc.), ademais:

Ata 9.015,18 euros ---- 90,15

De 9.015,19 a 15.025,30 euros ---- 102,17

De 15.025,31 a 21.035,42 euros ---- 108,18

ESPECIFICACIÓN
COMISIÓNS

TIPO IMPORTE Euros
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ESPECIFICACIÓN
COMISIÓNS

TIPO IMPORTE Euros

De 21.035,43 a 27.045,54 euros ---- 120,20

De 27.045,55 a 33.055,67 euros ---- 138,23

De 33.055,68 a 42.070,85 euros ---- 156,26

De 42.070,86 a 48.080,97 euros ---- 168,28

De 48.080,98 a 57.096,15 euros ---- 174,29

De 57.096,16 a 72.121,45 euros ---- 180,30

De 72.121,46 a 90.151,82 euros ---- 192,32

De 90.151,83 a 102.172,06 euros ---- 204,34

De 102.172,07 a 120.202,42 euros ---- 210,35

De 120.202,43 a 138.232,78 euros ---- 216,36

De 138.232,79 a 150.253,03 euros ---- 222,37

Máis de 150.253,03 euros ---- 240,40

12. Xestión por devolución de impostos a non residentes. (Nota 6)
1,80 euros máis 
un 5 %

13. Confección de notas promisorias de conta corrente a clientes.

13.1 Confección de notas promisorias, sen sinatura do cliente e envío a este
1,00 euro por 
documento

13.2 Confección de notas promisorias, coa sinatura dixitalizada do cliente e 
remisión a este

1,00 euro por 
documento

13.3 Confección de notas promisorias, coa sinatura dixitalizada do cliente e 
distribución aos beneficiarios por correo (véxase a nota 7)

1,00 euro por 
documento

14. Tramitación de expedientes de axudas da PAC/DUN
Servizo de tramitación dos expedientes de axudas da PAC/DUN a agricultores 

e gandeiros.
100,00

15. Tramitación de expediente de testamentaría (a pedimento expreso do 
interesado). (Nota 8)

125,00

16. Por xestión, obtención ou renovación de certificados de non residente ou 
de residente en España. (Nota 9)

- 18,00

17. Por xestión de cobramento de facturas e entrega de documentación de 
vehículos a concesionarios. (Nota 10)

- 30,00

18. Servizo de Caixa Permanente. (Nota 11) 35 euros mes

19. Por reconto de diñeiro en efectivo. (Nota 12)

19.1 Polo servizo de reconto, empaquetado e/ou transformación de moeda 
fraccionaria de 51 uds a 499 uds e por cada fracción de 500 adicionais.

10,00

19.2 Polo servizo de reconto, empaquetado e/ou transformación de billetes por 
cada fracción de 500 adicionais.

10,00
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ESPECIFICACIÓN
COMISIÓNS

TIPO IMPORTE Euros

20. Pagamento en efectivo de recibos non domiciliados, a cargo do pagador:

 ■ En oficina
 ■ En caixeiro

3 €/recibo 1 €/
recibo

21. Polo servizo de emisión e entrega do documento Información financeira

PEME de conformidade co previsto no art. 2.2 da Lei 5/2015, de fomento do 
financiamento empresarial (nota 13)

380 €

22. Cambio de titularidade de produtos, depósitos e cabeceiras. Non se 
repercutirá no caso de que o conxunto dos saldos ou valores sexa inferior a 
150 € (nota 8)

65,00

NOTA 1  En informes comerciais, repercutiranse, ademais, os gastos extraordinarios que se produzan se por razóns de urxencia 
se recorre ao teléfono, telégrafo, télex, axencias informativas ou servizos especiais de xestores do banco.

  Nas consultas ao Rexistro da Propiedade por conta de terceiros, ademais da comisión sinalada, recuperaranse as devin-
dicacións e gastos ocasionados.

NOTA 2  Como xestións bancarias diversas enténdense as xestións típicas bancarias realizadas ante organismos públicos ou 
privados por instrucións do cliente e cuxa característica común é o necesario desprazamento do persoal do banco, 
frecuentemente de apoderados. Esta comisión non se poderá aplicar no caso que o desprazamento teña como obxecto 
a sinatura de escrituras ou sexa necesario para o perfeccionamento da operación, así como naqueles casos que consti-
túan unha obriga contractual da entidade.

  A modo de exemplo, cítanse as seguintes:

  Depósitos, fianzas e avais en garantía de execución de obras e créditos. Toma de razón de endosos.

  Requirimento de pagamento feito por notarios sobre efectos protestados e avalados.

NOTA 3  En recollidas de fondos a domicilio por un importe superior a 6.010,12 euros, requírese a utilización de empresas espe-
cializadas en transportes blindados de fondos, polo que será a cargo do peticionario a facturación dese servizo, salvo 
pacto en contrario.

NOTA 4  Esta comisión devindicarase cando o cliente solicite o estudo, asesoramento e emisión de informe, e percibirase dunha 
soa vez no momento da entrega do informe escrito ao cliente. No caso de emisión de informe previo e posterior contra-
tación efectiva, nun prazo razoable, dun produto de capitalización de aforro, seguro ou plan de pensión, esta comisión 
estará exenta de cobramento ou devolverase ao cliente no caso de que se cobrase antes.

NOTA 5  Serán por conta do cliente os impostos indirectos vixentes en cada territorio. Certificados saldo 0, achega de capital e 
os emitidos en cumprimento de precepto normativo, exentos. Considéranse canles asistidas as oficinas, BBVA Contigo 
e a banca telefónica. Banca a distancia, webs transaccionais e app BBVA.

NOTA 6  A porcentaxe tarifada aplicarase sobre o importe do imposto que se devolva.

NOTA 7  Percibiranse en concepto de gastos de correo os de franqueo xerados por cada envío.

NOTA 8  Ao importe desta comisión engadiráselle o IVE (ou imposto correspondente nas Canarias, Ceuta e Melilla) correspon-
dente ao tipo vixente no período de devindicación.

NOTA 9  A xestión, obtención ou renovación de certificados de non residente ou de residente en España levarase a cabo a pedi-
mento expreso do cliente.
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NOTA 10  A citada comisión repercutirase ao cliente por cada documentación de vehículo cuxo cobramento sexa tramitado a 
través do BBVA.

NOTA 11  Este servizo permite utilizar a caixa de correo exterior das oficinas para depositar diñeiro en metálico, billetes e cheques 
para o seu aboamento na conta do cliente. En caso de documentos distintos dos anteriores, os servizos devindicarán 
as comisións e gastos que as partes conveñan e repercutiráselle ao usuario a imposición indirecta que, en cada caso, 
corresponda.

NOTA 12  Excepto para pagamento de tributos e taxas.

NOTA 13  Ao importe desta comisión engadiráselle o IVE correspondente ao tipo vixente no período de devindicación.


