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Tarifa de comisións, 
condicións e gastos 
repercutibles a clientes
En vigor desde 30-11-2010

EPÍGRAFE 50 CONDICIÓNS XERAIS DA TARIFA DE COMISIÓNS, CONDICIÓNS E GASTOS PARA OPERACIÓNS EN MOEDA 
ESTRANXEIRA OU EN EUROS COMO CONSECUENCIA DE TRANSACCIÓNS CO EXTERIOR.

1 ÁMBITO DE APLICACIÓN

 A presente tarifa ata a epígrafe 67. é de xeral aplicación polo banco aos seus clientes residentes e non residentes en España, 
para as operacións levadas a cabo en moeda estranxeira, así como para as realizadas en euros, cando estas últimas sexan como 
consecuencia de transaccións no exterior.

 Para todos os efectos entenderase como moeda estranxeira calquera divisa que non sexa o euro.

2 CAMBIO APLICABLE

 O cambio aplicable na conversión de euros a divisas, e viceversa, será o que corresponda polas cotizacións do mercado, segun-
do os cambios fixados diariamente por esta entidade.

3 GASTOS E IMPOSTOS

 Serán a cargo do cliente cedente ou ordenante os gastos de correo, télex, fax e swift, se os houbese. A repercusión dos gastos 
de correo, cando proceda, será a que en todo momento teña publicada, tanto para operacións de nacional como internacional, 
a Dirección Xeral de Correos e Telecomunicacións. Os importes, por estes conceptos, serán adaptados simultaneamente a 
calquera modificación das tarifas postais.

 Igualmente, serán a cargo do solicitante os gastos de tradución, se expresamente a tradución é solicitada polo cliente, timbres, 
primas de seguro da CESCE ou similar, se os houber, e calquera outro gasto e impostos que puidesen derivar do cobramento 
das comisións e das operacións contempladas na tarifa.

4 REPERCUSIÓN DE GASTOS DE COMITENTES RESIDENTES NO ESTRANXEIRO

 Cando o cedente ou ordenante non residente condicione que todos os gastos e comisións sexan a cargo do beneficiario ou libra-
do, percibirase deste o que corresponda ao non residente, de acordo coa tarifa de condicións para comitentes no estranxeiro, 
ademais do que proceda aplicar pola tarifa repercutible a clientes en España.

5 NORMAS XERAIS

 O banco resérvase o dereito de modificar en calquera momento as presentes condicións (previa comunicación ao Banco de 
España, en cumprimento das normas establecidas para ese fin).

 Esta tarifa ten condición de máxima e non se pode aplicar a un tipo superior ao indicado nela.


