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Lista de servizos máis representativos asociados a
unha conta de pagamento
Servicio

Definición

Mantemento da conta

A entidade xestiona a conta para que o cliente poida operar
con ela

Emisión e mantemento dunha
tarxeta de débito

A entidade facilita unha tarxeta de pagamento asociada á
conta do cliente. O importe de cada unha das operacións
realizadas coa tarxeta cárgase directamente e na súa
totalidade á conta do cliente.

Emisión e mantemento dunha
tarxeta de crédito

A entidade facilita unha tarxeta de pagamento asociada á
conta do cliente. O importe total correspondente ás
operacións realizadas coa tarxeta durante un período de
tempo acordado cárgase total ou parcialmente á conta do
cliente na data acordada. No contrato de crédito formalizado
entre a entidade e o cliente determínase se se aplican xuros
polas cantidades dispostas.

Descuberto expreso

A entidade e o cliente acordan por anticipado que este último
poida dispoñer de fondos cando non quede saldo dispoñible
na súa conta. No acordo determínase a cantidade máxima da
que pode dispoñerse e se o cliente deberá abonar comisións e
xuros.

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
desde a conta do cliente a outra conta.
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Servicio

Definición

Orde permanente

Seguindo instrucións do cliente, a entidade realiza
periodicamente transferencias dun importe determinado
desde a conta do cliente a outra conta.

Retirada de efectivo
a débito mediante tarxeta en
caixeiros automáticos

O cliente retira efectivo da súa conta a través dun caixeiro
automático doutra entidade, mediante tarxeta, a conta do
saldo dispoñible.

Retirada de efectivo
a crédito mediante tarxeta en
caixeiros automáticos

O cliente retira efectivo a través dun caixeiro automático da
súa entidade ou doutra entidade, mediante tarxeta, cando os
fondos estean cubertos por unha liña de crédito aberta para o
cliente e con independencia do saldo dispoñible na conta.

Servizo de alertas (SMS, correo
electrónico ou similar)

A entidade remite información sobre movementos efectuados
na conta do cliente mediante SMS, correo electrónico ou outra
tecnoloxía similar.

Negociación e compensación de
cheques
Devolución de cheques

A entidade realiza as xestións oportunas para obter o
cobramento dun cheque
A entidade realiza actos ocasionados pola falta de pagamento
dun cheque por outra entidade.

