PUBLICIDADE

Creando Oportunidades

Hipotecas e préstamos

Aforro e investimento

Seguros

Cuenta de Pago Básica

1/6

Este número é indicativo do risco do produto,
sendo 1/6 indicativo de menor risco e 6/6 de
maior risco.

BBVA está adherido ao Fondo de Garantía de
Depósitos de Entidades de Crédito de España. A
cantidade máxima garantida é de 100.000 € pola
totalidade dos depósitos constituídos en BBVA por
persoa.

Que é?
É unha conta básica, denominada en euros, que se pon a disposición de clientes persoas físicas, maiores de
idade, para uso particular. Poderá ter acceso a ela quen resida legalmente na Unión Europea, sexan solicitantes
de asilo e quen non teña permiso de residencia pero cuxa expulsión non sexa posible, sempre que non teñan xa
unha conta similar noutra entidade en España.

Cales son as súas características principais?
P
 ode ter un ou máis titulares, que deberán cumprir as condicións previamente descritas. Non se permiten
os autorizados.
É
 unha conta que permite a operativa habitual de ingresos e retiradas de efectivo e cargos domiciliados,
transferencias e ordes permanentes.
A
 sí mesmo, permite asociar tarxeta de débito ou prepagamento e realizar pagamentos en liña.
N
 on admite límite de descuberto nin talonario de cheques nin cartilla.
E
 sta conta non está asociada ao Programa Adiós Comisiones.
N
 on xera xuros a favor do titular.
P
 ara ser titular dunha conta de pagamento básica non será necesario que contrates ningún outro produto
ou servizo adicional.
Antes de asinar o contrato, recibirás toda a información precontractual que precisas.
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Que comisións ten?
> Comisión de mantemento da conta: 30 €/semestre.
> Comisión de administración: 0,60 € por apuntamento.
>C
 omisión de descuberto tácito: 4,50% sobre o maior saldo debedor do período de liquidación (mínimo 15 €).
A
 demais, os servizos habituais teñen os seguintes custos:
>N
 on terán comisións de emisión e recepción as transferencias que realices a través de bbva.es, móbil
e dos caixeiros automáticos de BBVA a calquera país da Unión Europea máis Liechtenstein, Noruega e
Islandia, efectuadas en euros, coroas suecas ou lei romanés.
Excluídas transferencias urxentes (OMF), valor día e inmediatas.
> Transferencias realizadas en oficina: 0,40% sobre o importe (mínimo 4 €).
> Negociación e Compensación de Cheques: 0,30% sobre o importe (mínimo 3 €).

Cales son os xuros?
>X
 uro acredor: 0% TXN.
>X
 uro debedor: 7,25% TXN; a TAE resultante de aplicar xuros debedores e comisión por descuberto tácito
en ningún momento superará o 7,50 % TAE.
TAE: -2,39% para un suposto no que se manteña de xeito constante durante 1 ano un saldo diario de 2.500 €,
aplicando un tipo de xuro nominal anual de 0% e a comisión de mantemento da conta de 60 €/ano
(30 €/semestre). A liquidación da conta realízase con periodicidade semestral.
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As liquidacións destas comisións son semestrais.
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Sabías que...?
• Condicións de descuberto: non se poderá aplicar un tipo de xuro que dea lugar a unha Taxa Anual
Equivalente (TAE) superior a 2,5 veces o xuro legal do diñeiro. Calquera modificación do tipo de xuro
legal suporá un cambio automático na TAE e no tipo de xuro nominal aplicados aos descubertos.

Glosario
• Comisión de Mantemento da Conta: a entidade xestiona a conta para que o cliente poida
operar con ela.
• Comisión por Descuberto Tácito: a entidade pon fondos a disposición do cliente que superan o
saldo dispoñible na súa conta. Non existe acordo previo entre a entidade e o cliente.
• Transferencia: seguindo instrucións do cliente, a entidade transfire fondos dende a conta do cliente a
outra conta.
• Orde permanente: seguindo instrucións do cliente, a entidade realiza periodicamente transferencias
dun importe determinado dende a conta do cliente a outra conta.
• Negociación e compensación de cheques: a entidade realiza as xestións oportunas para obter o
cobramento dun cheque.
• Domiciliación bancaria: o cliente permite a un terceiro (emisor do cargo ou beneficiario) ordenarlle
á entidade que transfira fondos dende a conta do cliente á do beneficiario, a entidade transfírelle os
fondos ao terceiro na data acordada entre o cliente e o beneficiario. O importe dos devanditos cargos
pode variar.

En BBVA velamos pola claridade e pola transparencia na información que che ofrecemos. Tódolos nosos
xestores facilitaranche explicacións claras e sinxelas de comprender sobre as características dun produto.
Este documento contén información comercial e é independente da información que legalmente
estamos obrigados a entregarche para que a teñas en conta antes de asinar o contrato.

@bbva_esp
BBVAespana

bbva.es

Rede de
Caixeiros BBVA

Apps BBVA

BBVA
Contigo

Liña BBVA
900 102 801

Oficinas
BBVA

Redes
Sociais

Dende o estranxeiro

+34 91 374 73 68
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• Ter unha conta é necesario para acceder a calquera outro produto, como un crédito, un depósito ou
unha tarxeta de débito ou crédito.

