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Tarifa de comisións, 
condicións e gastos 
repercutibles a clientes
En vigor desde 20.05.2020

EPÍGRAFE 68 CHEQUES E CHEQUES DE VIAXE EN MOEDA ESTRANXEIRA.

COMISIÓNS

CLASE DE OPERACIÓN
%o

MÍNIMO

Euros

1. Emisión de cheques sobre estranxeiro liquidables en conta. 5,00 15,03

2. Xestión anulación (Stop Payment) e/ou substitución (véxase a 
nota 3)

---- 30,05(a)

3. Comisión por negociación e compensación de cheques en moeda 
estranxeira ou en euros a cargo de bancos españois ou estranxeiros 
e de cheques de viaxe, liquidables en conta. (Véxase a nota 1)

7,50 15,03

4. Cheques de viaxe liquidables por caixa. 10,00 24,04

5. Comisión por devolución de cheques en moeda estranxeira e 
euros sobre bancos no estranxeiro.

45,00 15,03

(a) Este importe ten carácter de fixo, non de mínimo.

NOTA 1 Cando os documentos recollidos no punto 3 sexan tomados en xestión de cobramento, serán de aplicación as comi-
sións do apartado 1.1 de Remesas simples sobre estranxeiro da EPÍGRAFE 54.- deste documento.

NOTA 2 Quedan excluídos da comisión correspondente aos puntos 3 e 5 desta EPÍGRAFE os cheques en euros a cargo das ofi-
cinas en España, para os que será de aplicación a EPÍGRAFE 03.-, referente a negociación e compensación de cheques 
(punto 1).

NOTA 3 Adicionalmente cobrarase ao cliente, previa información e aceptación deste, a comisión ou gastos que nos repercuta o 
banco correspondente con motivo da anulación e ou substitución do cheque.

NOTA 4 Non se aplicarán as comisións e/ou gastos a todas as operacións (ordes, transferencias, emisión de cheques, etc.) con-
tidas 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 empre-
sarial, 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.


