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REMESES SIMPLES I DOCUMENTÀRIES SOBRE ESPANYA EN NEGOCIACIÓ O EN GESTIÓ DE 
COBRAMENT 
 
A PERCEBRE, NOMÉS QUAN EL COBRAMENT / REMESES CONDICIONI  QUE LES DESPESES I COMISSIONS NO SÓN A CÀRREC 
DEL CEDENT: 
 

Classe d'operació  Comissió 

% Mínim  

Comissió de cobrament o negociació de remeses documentàries (a percebre solament 
quan la remesa vagi acompanyada de documents)  

1,10  45,00 €   

Comissió de cobrament o negociació de remeses simples (a percebre solament quan la 
remesa no vagi acompanyada de documents)  

1,00  45,00 € 

Comissió per ajornament, demora o pròrroga (mensual) (1)                  0,10 25,00 € 

Comissió d’acceptació de remeses simples o documentàries (2) 0,15 30,00 €  

 
 
 
(1) Es percebrà a partir dels 30 dies naturals de la seva presentació al lliurat en les remeses a la vista i dels 30 dies naturals a partir del 

venciment en les remeses amb pagament diferit. 
 
(2) S’aplicarà en el cas que es presenti una lletra al lliurat per a la seva acceptació o en el cas que s’obtingui del lliurat un compromís 

irrevocable de pagament. 
 
 
 

NOTA 1 Les comissions previstes en aquest Epígraf seran deduïdes per l’Entitat sobre totes les remeses que entrin 
a la seva cartera, fins i tot en els casos en què siguin retornades, impagades o reclamades pel cedent. 

NOTA 2 Quan a requeriment del lliurat o de l'entitat cedent, o perquè ho imposa la domiciliació d'un gir acceptat amb 
anterioritat, calgui fer seguir la remesa a una altra caixa o banc operant a Espanya, es percebrà una 
comissió per remesa de 35,00 €. 

NOTA 3 Quan es concedeixi una línia de finançament, serà d'aplicació l'Epígraf 62. 

NOTA 4  Es considerarà  Remesa Simple la composada per Lletra, Pagaré, Xec o un altre document de gir. Tindrà 
consideració de Remesa Documentària la que, amb  independència que contingui o no documents de gir, 
vagi acompanyada de qualsevol altre document, encara que sigui fotocòpia.     

NOTA 5 A més de les que correspongui segons la classe d’operació, es percebrà per canvi de divises, la comissió 
addicional prevista en la Condició General nº6 de l´epígraf 50. 


