Tarifa de comisións,
condicións e gastos
repercutibles a clientes
En vigor desde el 20.11.2020
EPÍGRAFE 22 SERVIZOS DE PAGAMENTO: SERVIZOS AGRUPADOS – CONTAS CLARAS
As tarifas recollidas nesta epígrafe teñen carácter de máximas e aplícanse tanto a clientes consumidores como non consumidores.
COMISIÓN MENSUAL
CONTAS CLARAS MEDIO

8,00 Euros

CONTAS CLARAS COMPLETO

10,00 Euros

CONTAS CLARAS MULTIPAÍS

8,00 Euros

CONTAS CLARAS MULTIPAÍS ENVÍOS

8,00 Euros

CONTAS CLARAS BANCA PERSOAL

9,00 Euros

COMISIÓN MENSUAL
CONTAS CLARAS EXTRA INDIVIDUAL

11,00 Eur

CONTAS CLARAS EXTRA DÚO

12,00Eur

CONTAS CLARAS EXTRA FAMILIAR

14,00Eur

NOTA 1

A comisión mensual ten devindicación mensual en todas a modalidades de Contas Claras.
O cobramento da comisión mensual prevista nesta epígrafe é incompatible co da comisión de mantemento de contas,
punto 1.2.1, e co da comisión de administración, punto 1.3. da epígrafe 10 – Contas correntes, de aforro e depósitos a
prazo, así como co da cota anual, prevista nos puntos 2.1. e 2.2. da epígrafe 17 – Tarxetas de crédito, tarxetas de débito,
tarxetas prepagamento e diñeiro electrónico, respecto das contas, tarxetas e operacións incluídas en cada modalidade.
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NOTA 2
1

BONIFICACIÓNS:
Se algún dos titulares das modalidades de Contas Claras que se indican ten no banco nómina domiciliada por transferencia igual ou superior a 600 EUR, ou pensión domiciliada igual ou superior a 600 EUR, terá a seguinte bonificación
sobre a comisión mensual:

Modalidade de CONTAS CLARAS:

% Bonificación sobre a comisión mensual

MEDIO

50%

COMPLETO

25%

MULTIPAÍS

100%

MULTIPAÍS ENVÍOS

50%

BANCA PERSOAL

25%

Esta bonificación non é aplicable aos importes adicionais previstos nas modalidades de CONTAS CLARAS EXTRA para
cando se trata de tarxetas Visa Repsol, Visa Iberia Cards e/ou Visa Premium
2

NOTA 3

Ademais, as modalidades de Contas Claras Extra terán unha bonificación adicional de 0,50 euros sobre a comisión
mensual se os clientes manteñen os servizos de Correspondencia Virtual e Xestionar Envío Postal para substituír o
envío de documentos físicos derivados das contas persoais incluídas en cada modalidade, pola súa posta a disposición
a través do servizo de banca por Internet do banco.
Contas Claras permite asociar contas persoais, todas elas exentas das comisións de administración e mantemento. O
número varía en función da modalidade:
Núm. de contas que
se poden asociar

Núm. de titulares permitidos

MEDIO

Ata 2

Calquera

COMPLETO

Ata 3

Calquera

MULTIPAÍS

1

Calquera

MULTIPAÍS ENVÍOS

1

Calquera

BANCA PERSOAL

5

Calquera

Modelo INDIVIDUAL de CONTAS CLARAS EXTRA

Ata 2

1

Modelo DÚO de CONTAS EXTRA

Ata 3

Ata 2

Modelo FAMILIAR de CONTAS CLARAS EXTRA

Ata 5

Ata 5

INTERNACIONAL

Ata 2

1

Modalidade de CONTAS CLARAS:

O banco resérvase o dereito de incluír en cada modalidade contas que presenten movementos derivados e/ou asociados con actividades empresariais e/ou profesionais.
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NOTA 4

Contas Claras permite asociar tarxetas de débito e/ou crédito, todas elas exentas de cota anual por emisión ou renovación. A modalidade e número permitido varía en función da modalidade:

Modalidade de CONTAS CLARAS:

Núm. de tarxetas que se poden asociar

MEDIO

2 tarxetas de débito ou crédito

COMPLETO

3 tarxetas de débito ou crédito

MULTIPAÍS

1 tarxeta de débito ou crédito

MULTIPAÍS ENVÍOS
BANCA PERSOAL
EXTRA INDIVIDUAL

1 tarxeta de débito
4 tarxetas de débito ou crédito
1 tarxeta de débito e 1 de crédito (*)

EXTRA DÚO

2 tarxetas de débito e 2 de crédito (*)

EXTRA FAMILIAR

5 tarxetas de débito e 5 de crédito (*)

INTERNACIONAL BÁSICO
INTERNACIONAL PLUS
(*)

1 tarxeta de débito
2 tarxetas de débito ou crédito (*)

Se a tarxeta é Visa Repsol, Visa Iberia Cards ou Visa Premium, a comisión mensual aumenta en 2 euros por cada tarxeta. O
banco resérvase o dereito de determinar os tipos de tarxeta de débito e/ou crédito incluídos en cada modalidade de entre
as emitidas e/ou comercializadas polo banco en cada momento.
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NOTA 5 Cada modalidade de Contas Claras inclúe os servizos recollidos a continuación:

Modalidade de CONTAS CLARAS:

(1)
Núm. de operacións sen
comisión en caixeiros
Servired non BBVA ao ano

(2)
Núm. de
servizos
sen
comisión
ao ano

(3)
Núm. de
alertas a
móbil sen
comisión
ao ano

(4)
Núm. de
consultas
desde móbil
sen comisión
ao ano

Disposicións

Consultas

-

-

ilimitados

100

-

COMPLETO

50

50

ilimitados

ilimitados

-

MULTIPAÍS

-

-

ilimitados

-

-

ilimitados

ilimitados

ilimitados

ilimitados

-

EXTRA INDIVIDUAL

12

48

80 (**)

100

100

EXTRA DÚO

18

62

100 (**)

100

100

EXTRA FAMILIAR

24

76

120 (**)

100

100

INTERNACIONAL BÁSICO INDIVIDUAL

12

12

12

36

12

INTERNACIONAL PLUS INDIVIDUAL

12

12

12

36

12

MEDIO

BANCA PERSOAL

(1) Operacións sen comisión en caixeiros Servired non BBVA. Inclúense disposicións de efectivo a débito e consultas. Estas
operacións deberán realizarse coas tarxetas incluídas en cada modalidade e computaranse globalmente todas as realizadas con esas tarxetas.
(2) Servizos sen comisión para escoller entre: Ingresos de cheques en euros sobre prazas nacionais e/ou emisión de cheques
bancarios. Transferencias nacionais en euros e outras transferencias de conta a conta entre estados membros da Unión
Europea máis Liechtenstein, Noruega e Islandia efectuadas en euros, en coroas suecas ou en lei (RON) romaneses por un
importe non superior a 50.000 euros sen comisión de emisión computando globalmente os realizados na conta vinculada.
(3) Alertas ao móbil sen comisión de movementos das contas e tarxetas incluídas en cada modalidade, previa contratación do
servizo e computando globalmente as efectuadas en relación con todas ou algunha/s das mencionadas contas e tarxetas.
(4) Acceso á app do BBVA coa que poderás realizar as túas xestións bancarias desde o móbil. Entenderase en todo caso que
os servizos contemplados nesta epígrafe van referidos a persoas físicas. O banco resérvase o dereito de ofrecer os servizos
incluídos nesta epígrafe a persoas físicas non residentes en España.
(**) Este número de servizos será ilimitado mentres proceda aplicar a bonificación prevista no punto 1 da nota 2 - BONIFICACIÓNS desta epígrafe.
NOTA 6

Cada un dos ingresos de cheques, emisión de cheques bancarios e/ou transferencias que excedan do límite asignado
para cada modalidade ou modelos desta terán a comisión vixente que corresponda e que se poderá consultar no apartado Tarifas de bbva.es.
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