Tarifa de comisións,
condicións e gastos
repercutibles a clientes
En vigor desde 22.09.2017
EPÍGRAFE 54 REMESAS SIMPLES E DOCUMENTARIAS TOMADAS EN NEGOCIACIÓN OU XESTIÓN DE COBRAMENTO EN
MOEDA ESTRANXEIRA.
COMISIÓNS
CLASE DE OPERACIÓN

%0

MÍNIMO
Euros

1. SOBRE ESTRANXEIRO (exportación)
1.1.

Remesas simples

12,00

50,00

1.2.

Remesas documentarias

14,00

60,00

1.3.

Devolución (simples / documentarias)

10,00

30,00

7,50

50,00

8,50

60,00

1,00

18,03

2,00

30,05

----

30,05 (a)

2. SOBRE ESPAÑA (importación)
2.1.

Remesas simples

2.2. Remesas documentarias
2.3.

Adiamento, prórroga ou demora (véxase a

nota 5)
2.4.Aceptación
2.5. Traspasos a outra entidade rexistrada.
(a) Este importe ten carácter de único, non de mínimo.
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NOTA 1		 Nas operacións tomadas en negociación, ademais da comisión devindicaranse xuros desde o día da negociación ata a
data de liquidación, sen bonificación de días.
NOTA 2		 Nos anticipos en euros sobre remesas simples ou documentarias sobre estranxeiro devindicaranse xuros pola parte
anticipada, desde o día do anticipo ata a data de liquidación, sen bonificación de días.
NOTA 3		 Consideraranse tamén como remesas documentarias as integradas por talón de ferrocarril, póliza de seguro, contratos para asinar ou calquera documento, vaian ou non unidos á letra, recibo ou nota promisoria.
NOTA 4

Se o vencemento da remesa ou a recepción do reembolso fose superior a 180 días, percibirase unha comisión suplementaria do 3,00 %o trimestral, rateable por meses, mínimo 9,01 euros. calculada sobre o exceso deses 180 días. Iso,
en concepto de servizo de custodia e baixo a petición expresa do cliente desta.

		 A comisión nestes casos percibirase no momento da entrega dos efectos ou notas promisorias e tanto para esta como
para os restantes comisións aplicarase como base, segundo é usual, o contravalor en/ou euros das operacións en
divisas ao cambio vixente do día en que se apliquen esas comisións.
NOTA 5		 Esta comisión percibirase a partir dos trinta días naturais da súa presentación ao librado nas remesas á vista e dos
trinta días naturais a partir do vencemento nas remesas de pagamento diferido
NOTA 6		 Cando no desenvolvemento destas operacións se produza un financiamento en divisas, aplicarase a comisión recollida na epígrafe 56.-, apartado 2.
NOTA 7		 Non se aplicarán as comisións e/ou gastos a todas as operacións (ordes, transferencias, emisión de cheques, etc.)
contidas nesta EPÍGRAFE, de persoas xurídicas, así como de persoas físicas, sempre que estas últimas acorden co
banco a non aplicación da Orde EHA/2899/2011 de 28 de outubro por actuar no ámbito da súa actividade profesional
ou empresarial, cando se pactasen unhas comisións e gastos cuxa fixación se efectúa en función do importe das operacións, da realización dun número determinado destas, que se realicen durante un prazo determinado, etc., mentres
se manteñan estes pactos.
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