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CRÈDITS DOCUMENTARIS (IMPORTACIÓ E INTERIOR EMÉS) I ORDRES DE PAGAMENT 
DOCUMENTÀRIES SOBRE L'ESTRANGER 

 
 

Classe d’operació 
Comissió 

% Mínim Màxim 

Comissió d’obertura (*)  1,10 75,00€  - 

Comissiónper pagament diferit  (Veure nota 4) 0,20 15,00€ - 

Comissió d’esborrany (**) - - 50,00€ 

Comissió de modificació (Veure nota 3) - - 50,00€ 

Comissió de risc e irrevocabilitat  0,20 50,00€ - 

 
 

(*) Aquesta comissió es percebrà en el moment de cursar l 'ordre d'obertura del crèdit.  
 

(**) Aquesta tarifa s’aplicarà únicament als esborranys que no arribin a convertir-se en emissions de crèdits documentaris d’importació, tant 
per caducitat, com per anul·lació. 

 
  

NOTA 1 Les presents tarifes es refereixen als crèdits documentaris en euros i divises, derivats d'operacio ns amb 
l'exterior i als crèdits documentaris en euros i  divises derivats d'operacions interiors.  

 Són crèdits documentaris interiors aquells en que els l locs d’expedició i destí de la mercaderia són terri to ri  
nacional. 

NOTA 2 Es percebran els interessos corresponents als dies que hi hagi entre la data del pagament e fect iu  p e r u n  
corresponsal en virtut d'un crèdit documentari d'importació i la data real en què l ’Entitat adquireix i situ a  l es 
divises en cobertura d'aquest pagament. Tot això  independentment del saldo qu e p u g ui  h ave r-h i e n  e l  

compte del client ordenant o en el del Corresponsal pagador. 

NOTA 3 En els casos en què l 'ordenant d'un crèdit documentari sol·l iciti la modificació del mateix, es percebrà 
aquesta comissió per cada modificació, amb independència del cobrament de les comissions 

suplementàries que puguin derivar-se de l 'increment de l 'import o de l 'extensió del termini de l 'operació.  
 

NOTA 4 La comissió de pagament diferit es calcularà sobre el període d'ajornament del pagament i es percebrà en 
el moment en el que es produeixi l ’ajornament. La comissió és mensual i es percebrà per cada mes o 

fracció de mes d’ajornament de pagament. 

NOTA 5 En els Crèdits Documentaris “Revolving”(Rotatius) es percebrà igualment la comissió d’obertura, però en e l 
seu lloc i en cada renovació només es percebrà una comissió del 1,10%, amb u n  m ín im d e  7 5 ,00  €  e n  

concepte de l’esmentada renovació. 

NOTA 6 Quan es concedeixi una línia de finançament i/o d'emissió de crèdits documentaris, serà d'aplicació l 'Epígraf 
62.  

NOTA 7 Es percebran a més les despeses de correu i del corresponsal, si n'hi haguessin . 
 

NOTA 8 A més de les que correspongui segons la classe d’operació, es percebrà per canvi de divises, l a  co m i ssi ó  

addicional prevista a la Condició General nº6 de l’ep ígraf 50. 
 

NOTA 9 Si l’ordenant del crèdit documentari sol·l icita que s’enviï un avís o justificant del crèdit mitjançant e.mail o 
                                             qualsevol altre mitjà electrònic de comunicació es percebrà 0,30 € per enviament. 


