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CRÈDITS DOCUMENTARIS (EXPORTACIÓ E INTERIOR REBUT), CARTES DE CRÈDIT STAND-BY I 
ORDRES DE PAGAMENT DOCUMENTÀRIES DE L'ESTRANGER SOBRE ESPANYA. 
 
A PERCEBRE DEL BENEFICIARI, NOMÉS QUAN L'OPERACIÓ CONDICIONI EXPRESSAMENT QUE LES DESPESES I COMISSIONS 
SÓN A CÀRREC D'ELL: 
 

Classe d'operació Comissió 

%  Mínim Màxim  

Comissió de preavís  -  -   18,00 € 

Comissió de notificació  0,10    50,00 € -  

Comissió de confirmació 
(a percebre trimestralment, quan l'operació hagi estat confirmada per "la Caixa") 
(veure nota 2) 

1,50  125,00 € -  

Comissió d'utilització 
(a percebre sobre l'import dels documents en cada utilització del crèdit)  

1,40  75,00 € -  

Comissió d'estudi 
(a percebre exclusivament en concepte de l'estudi de les documentacions 
presentades en cada utilització del crèdit)  

-  -  30,00 € 

Comissió de cancel·lació (Veure nota 12) -  -  45,00 € 

Comissió de transferència del crèdit 0,40 100,00 € - 

Comissió de cessió de producte del crèdit 0,25 90,00€ - 

Comissió de discrepàncies (veure nota 9) - - 50,00 € 

Comissió de revisió (veure nota 11) - 10,00€ - 

Comissió de d’ajornament (Veure nota 3) 0,15% 75,00€ - 

Comissió de modificació  (Veure nota 4)   50,00 € 

 
 

A més de les que corresponguin segons la classe d'operació, es percebrà per canvi 
de divisa (condició general nº 6) 

Comissió 

 %  Mínim  

Canvi de divisa  3,00  6,01 €   

 
 
 

NOTA 1 Les presents tarifes es refereixen als crèdits documentaris en euros  i divises, derivats d'operacions amb 
l'exterior i als crèdits documentaris en euros i divises derivats d'operacions interiors. 
Són crèdits documentaris interiors aquells en que els llocs d’expedició i destí de la mercaderia són territori 
nacional. 

NOTA 2 En els crèdits confirmats, en funció de la categoria risc-país i segons els criteris continguts en la norma 10ª 
de la Circular 4/1991 del Banc d’Espanya es percebrà una comissió addicional trimestral de fins el 1,5% 
mínim 125,00 €. 

NOTA 3 Si el crèdit és pagable a termini, hi hagi o no girs al nostre càrrec, es percebrà aquesta comissió addicional.  

NOTA 4 En els casos en que l'ordenant d'un crèdit sol·liciti la modificació d’aquest, es percebrà aquesta comissió 
per cada modificació, amb independència del cobrament de les comissions suplementàries a que  pogués 
donar lloc l'increment de l'import o l'extensió del termini de validesa del mateix. 

NOTA 5 En les operacions preses en negociació, a més de la comissió, es meritaran interessos des del dia de la 
negociació fins a la data valor del reemborsament.  

NOTA 6 Es percebran a més les despeses de correu i del corresponsal, si n'hi haguessin. 

NOTA 7 En les bestretes en euros, es meritaran interessos per la part avançada, des del dia de la bestreta fins a la 
data valor del reemborsament. 

NOTA 8 Quan es concedeixi una línia de finançament, serà d'aplicació l'Epígraf 62.  

NOTA 9 Es percebrà en cas que els documents presentats en utilització del crèdit documentari continguin 
discrepàncies i sigui preceptiva una comunicació amb el client presentador dels documents per a sol·licitar 
instruccions sobre la seva tramitació, sempre que s’hagi pactat amb el client que en lloc d’enviar els 
documents amb discrepàncies es realitzi la gestió. 
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      NOTA 10    Si el beneficiari del crèdit documentari sol·licita que s’enviï un avís o justificant del crèdit mitjançant e.mail o 
             qualsevol altre mitjà electrònic de comunicació se percebrà 0,30 € per enviament. 
 
 
      NOTA 11   Es percebrà pel servei de revisió de documents, en la tercera presentació i posteriors de documents   

entregats pel client d’una mateixa utilització de crèdit, tant per pre-revisió com per revisió, i independentment  
del nombre de documents entregats en cadascuna. 

 
 
      NOTA 12   La comissió de cancel.lació s’aplicarà als 15 dies hàbils posteriors a la data de validesa del crèdit, sempre i 

quan no hi hagi cap tipus d’alerta pendent o quan s’efectuin els cobraments que els correspongui. 
 
 


