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EPÍGRAFE 62 GASTOS DE XESTIÓN E INFORMACIÓN EN MOEDA ESTRANXEIRA.

CLASE DE OPERACIÓN
COMISIÓN

Euros

1.  Por emisión de certificados:

1.1. De saldos 15,03 (véxase a nota 1)

1.2. De investimento 15,03

1.2.De auditorías 30,05

1.3. Outras certificacións 15,03

2. Por investigación (véxase a nota 2)

2.1. Inferior a seis meses 30,05

2.2. Superior a seis meses 60,10

3. Por tramitación ou declaración ante os distintos organismos oficiais 60,10

4. Por información sobre operacións tramitadas con 6 ou máis meses de antelación 9,02

5.  Por xestión, obtención ou renovación de certificados de non residente ou de residente 
en España (nota 4)

18,00

6. Contactos comerciais (véxase a nota 3)

6.1. Servizos DATAEXPORT E BC-NET 60,10

6.2. Servizos DATAEXPORT E BC-NET con xestións especiais 120,20

6.3. Informes comerciais procedentes do estranxeiro 60,10

7.  Servizos UE e outros organismos internacionais

7.1 Servizo de información sobre a UE

7.1.1   Entrega de documentación lexislativa ou informe illado 60,10

7.1.2   Entrega de documentación lexislativa máis informe 78,13

7.1.3   Entrega de documentación lexislativa ampla máis informe 120,20

NOTA 1  Esta comisión non se aplicará en certificados de “Saldo cero”, nin nos emitidos en cumprimento de precepto informativo.

NOTA 2  Esta comisión aplicarase cando a información sexa requirida polo cliente e, en caso de existir erro, cando este non 
sexa atribuíble ao banco. Unicamente se percibirá esta comisión, e non a contemplada no punto 4, cando a investiga-
ción comporte a obtención de información ante outros organismos ou entidades.

NOTA 3       Esta comisión é independente dos gastos que nos cobren os nosos correspondentes, axencias comerciais internacionais 
ou servizos especiais, así como os gastos de télex, swift ou correo, que serán repercutidos ao cliente solicitante

NOTA 4     A xestión, obtención ou renovación de certificados de non residente ou de residente en España levarase a cabo a pedi-
mento expreso do cliente.


