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CRÈDITS COMERCIALS COMUNICATS EN SUPORT MAGNÈTIC PER AL SEU AVENÇ I GESTIÓ DE 
COBRAMENT 
 
 

Especificació Comissions 

Gestió de cobrament 

    Crèdits amb pagament domiciliat 

 

     Crèdits amb pagament no domiciliat  

 
0,50 % sobre el nominal de cada crèdit. 

Mínim 7,50 € per cada crèdit 
1,50 % sobre el nominal de cada crèdit. 

Mínim 12,00 € per cada crèdit 

 
Despeses d'estudi  
(Quan el client sol·liciti l'obertura o renovació d'una línia 
d'avenç de crèdits comercials)  

1,50% sobre el límit concedit. 
Mínim 150,25 € 

Incidències 
 (Quan el client sol·liciti alguna modificació sobre l'estat i les 
dades dels crèdits ja comunicats. En els casos que sol·liciti 
l'ampliació del termini dels crèdits, es liquidaran a més els 
interessos corresponents)  

 
15,00 € 

Devolució de crèdits impagats  6,00%, sobre el nominal de cada crèdit. 
Mínim 25,00 € per cada crèdit. 

Gestió de reclamació de posicions deutores per impagats 

(Epígrafs 2, 7, 8, 12, 13, 20 i 22) 
En les reclamacions d’impagats al cedent, es repercutiran les 
despeses addicionals que es generin per la intervenció de 
tercers 

Per cada efecte o bestreta de crèdit impagat, quan es 
generi la primera reclamació per escrit sol·licitant la 
regularització de la posició deutora, es percebrà per 
una sola vegada, un import fix de 35,00€. 

Excedit de risc remesa negociada 
1,00% sobre l’import excedit 

Mínim 3,00 €  

 
 

Nota 1   A tots els efectes, tindran la mateixa consideració que el suport magnètic, qualsevol  sistema de 

transmissió electrònica a través del qual es comuniquin els crèdits. 

Nota 2  A efectes d'aquesta tarifa, es consideren crèdits amb  pagament domiciliat, aquells que en el suport 

magnètic de comunicació figurin les dades de domiciliació bancària: codi d'entitat domiciliatària, codi de 
l'oficina, dígits de control i número de compte del càrrec. Els crèdits que no continguin aquestes dades o 
constin erròniament, impedint la seva correcta aplicació, es consideraran amb pagament no domiciliat. 

 

Nota 3  Els crèdits que el deutor reemborsi per finestreta, meritaran interessos de demora des del dia del 

venciment fins a la data del seu cobrament, calculats al tipus d'interès nominal que l’Entitat tingui establert, 
en cada moment, per a descoberts en compte corrent. 

     
 

 

 

 

 

 


