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 DIPÒSITS A LA VISTA EN MONEDA ESTRANGERA 
 
 
Les tarifes recollides en el present epígraf tenen caràcter de màxim i s’apliquen a tots els clients  
(consumidors i no consumidors) 
 

Classe d'operació  Comissió 

  Manteniment de dipòsits en moneda estrangera (1) 

48,00 € per any 

24,00 € per semestre 

12,00 € per trimestre 

4,00 € per mes 

  Administració (2) 0,60 € per apunt 

   
  Servei de Cash Management Internacional per a empreses 
 
  Comissió de manteniment  (3) 

- Extracte diari 
- Extracte setmanal 
- Extracte quinzenal 
- Extracte mensual 
- Extracte intradía  

 
 
   Enviament extracte addicional  
 
  Repatriació de fons automàtica a un compte a l’estranger 
  a petició del client 

- Diària (11) 
- Setmanal (11) 
- Mensual (11) 
- Intradia (11) 

 
   Alta del servei de swift MT 101 (autorització per a transferir fons  

automàticament a un compte d’un banc estranger, a la recepció de la 
sol·licitud via swift) 

 
 
  Gestió i obertura de comptes a l’estranger (9) 
   
 

 
 

40,00 € per mes 
28,00 € per mes 
24,00 € per mes 
22,00 € per mes 
10,00 € per mes 

 
 

3,00 € per extracte 
 
 
 

300,00 € per mes 
100,00 € per mes 
30,00 € per mes 

200,00 € per mes 
 
 

50,00 € per compte una sola vegada en donar d’alta el 
servei 

 
 

50,00 € per compte 

  Gestió de reclamació de descoberts  (4) 
  (Epígraf 61)  

Per cada posició deutora que es presenti, quan es 
generi la primera reclamació per escrit, sol·licitant la 

seva regularització, es percebrà, per una sola vegada, 
un import fix de 35,00 €. 

  Obertura  de crèdit per descobert (5)  i  (6) 
  (Epígraf 61)  

4,50% sobre el major descobert hagut en el període de 
liquidació. Mínim 15,00 € 

  Gestió de retrocessió d’operacions indegudes per no cancel· lar 
  ordres de domiciliacions o per disconformitat amb l’import 

3,01 € per retrocessió 

  Ordres d'impagament  (7)  2,00€ per ordre 

  Fotocòpies de xecs carregats  (8)  4,00 € per xec 

  Fotocòpies de lletres carregades  (8)    4,00 € per lletra 
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DIPÒSITS A LA VISTA EN MONEDA ESTRANGERA 
 

Classe d'operació  Comissió 

Emissió de justificant especial per ingrés en compte de tercers,  
amb les dades següents addicionals: Concepte pel que es realitza 
l’ingrés i fins a dos referències identificatives facilitades pel 
client. 
En l’extracte amb paper del titular del compte es facilita 
addicionalment el concepte de l’operació. (10) 

6,00 € per justificant 

A petició del client  
Extractes addicionals per períodes sobre moviments de dipòsits 
en moneda estrangera: 

- - Any actual 
- - Anys anteriors 

Extractes periòdics sobre moviments de comptes, amb 
periodicitat inferior al mes. 
Si l'enviament al client és per interconnexió (tèlex, terminal, swift i 
d'altres equips). 
 

 
 

6,00 € per mes o fracció 
12,00 € per any o fracció 

 
3,00 € per extracte 

 
6,01 € addicionals per transmissió.  

 

Bitllets estrangers de països integrants de la Unió Monetària 
Europea (12) 
Manipulació de bitllets amb ingrés o reintegrament en compte del 
client 
 

2,50%. Mínim 6,00 € 

Ingrés en efectiu per finestreta en un dipòsit del que no s’és 
titular (13) 

2,00 € per operació 

 
NOTA: En el cas de llibretes d’estalvi a la vista, els seus saldos no seran movilitzables per utilització de xecs o documents anàlegs. 

 

 

(1) Servei de manteniment d’un dipòsit a la vista 
 
Inclou el servei de caixa bàsic que cobreix fins a 10 ingressos en efectiu per finestreta sense justificant especial i 10 reintegraments en 
efectiu per finestreta mensuals, i 50 ingressos i 50 reintegraments en efectiu per caixer automàtic al mes, així com el càrrec de xecs, el 
manteniment il·limitat del registre d’operacions, l’expedició de talonaris de xecs estàndards o llibretes d’estalvi, l’extracte mensual (no inclou 
duplicats), la consulta d’operacions i saldos per autoservei, la informació fiscal (no inclou duplicats) i les liquidacions d’interessos, 
comissions i despeses. 
 
(2) Servei d’administració d’un dipòsit a la vista 
 
Inclou els apunts efectuats en el dipòsit, amb excepció dels corresponents a: 
- 10 ingressos en efectiu per finestreta al mes sense justificant especial (només informen del nom o denominació social de l’ordenant de      
   l’ingrés) 
- 10 reintegraments en efectiu per finestreta al mes 
- 50 ingressos i 50 reintegraments en efectiu per caixer automàtic al mes 
- liquidació d’interessos deutors i creditors 
- càrrec de comissions 
- repercussió de despeses 
- càrrec de xecs 
- ingressos pels que s’ha cobrat comissió al no titular que ho efectua. 
 
(3):  Aquesta comissió es percebrà quan, a petició d’un banc estranger, s’obri un compte a una empresa estrangera per a realitzar 
moviments de cash management internacional. En definitiva, es tracta de que puguin gestionar la seva tresoreria des de l’estranger 
mitjançant comptes oberts a l’Entitat. Aquest servei inclou l’enviament d’un extracte via swift. 
 
(4):  En les reclamacions de descoberts,  es repercutiran al client les despeses addicionals que es generin per la intervenció de tercers. 
 
(5): No procedeix en descoberts per valoració ni tampoc es reiterarà la seva aplicació en altres descoberts no pactats que es produeixin 
abans de la següent liquidació del compte. 
 
(6):  La taxa anual equivalent (TAE) que suposi el cobrament de la present comissió i els interessos meritats pel descobert en el període de 
liquidació, no serà superior a 2,5 vegades el tipus d'interès legal del diner, per als crèdits que es concedeixin, en forma de descoberts en 
compte el titular del qual sigui un consumidor.      
  
(7): No afecta a Xecs ni a Pagarés assimilables a Xecs. 
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DIPÒSITS A LA VISTA EN MONEDA ESTRANGERA 
 
(8): Únicament es percebrà quan, a més de respondre a la sol·licitud de fotocòpies d'operacions correctament carregades, s'hagi facilitat 
prèviament al client la documentació necessària per poder verificar-les. 
 
(9): A petició del client, l’Entitat envia instrucció a un banc estranger per a l’obertura de compte. 

 

(10): Seran per compte del beneficiari titular del dipòsit receptor, prèvia petició del servei, les comissions que es meritin per les operacions 
en les que es presta un servei de cobrament, amb lliurament de justificant amb dades addicionals i amb posterior comunicació al titular del 
compte. El justificant per ingrés en compte inclou, com a dades addicionals, el concepte pel que es realitza l’ingrés i fins a dues referències 
identificatives facilitades pel client. En l’extracte en paper del titular del compte es facilita addicionalment el concepte de l’operació.  
 
(11): A més, s’aplicaran els preus i condicions establerts en els epígrafs de transferències d’aquest Tarifari. 
 
(12): Quan aquesta classe de documents es prengui en gestió de cobrament, serà d’aplicació l’Epígraf 56 
 
(13): Aplicable a la persona que efectua l’ingrés 


