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CRÈDIT A L’EXPORTACIÓ (Préstecs i Crèdits a compradors estrangers): Operacions de Crèdit 
Subministrador, Descompte sense Recurs, Crèdit Comprador, Crèdit FAD. 
 
 

Especificació Comissió 

% Mínim 

Crèdit subministrador 
 Comissió de gestió (Nota 2)  

 
1,00 

 
100,00 €  

Descompte sense recurs (Forfaiting) 
 Comissió de gestió 
 Comissió de compromís (anual)(Nota 3) 

 
2,00 
1,00 

 
200,00 €  

100,00 € per any 

Crèdit comprador 
 Comissió d’estudi 
Comissió d’estructuració (10) 
 Comissió addicional en funció del risc país (Nota 4) 
 Comissió de gestió (Nota 5) 
 Comissió de compromís (anual) (Nota 6) 

- Operacions fins a 12 mesos de disposició 
- Operacions superiors a 12 mesos de disposició i/o amb 

components addicionals d’estructuració 
 
 

 
 

5,00 
5,00 
5,00 
5,00 

 
3,00 
5,00 

 
 
 

 
 

100,00 € 
100,00 € 
100,00 € 
200,00 €  

 
100,00 € per any 
100,00 € per any 

 
 
 

Crèdit FAD 
 Comissió de gestió o intermediació (Nota 7) 

1,00 60,00 €  

Crèdit FIEM/FONPRODE 
Comissió de gestió o intermediació (9) 

1,00 100,00 € 

  

Nota 1  Les disposicions d’aquestes operacions meritaran la comissió corresponent al mitjà de pagament utilitzat 
(crèdit documentari, ordre de pagament documentaria, efecte mercantil, etc.). 

Nota 2 A percebre per la tramitació de cada operació i s’aplicarà sobre l’import total del Crèdit. 

Nota 3  Es meritarà des de la data de presa de compromís d’executar l’operació fins a la data de liquidació de la 
mateixa, prorratejable per dies naturals efectivament transcorreguts. 

Nota 4  En funció de la categoria risc-país, segons els criteris continguts en la Norma 10ª de la Circular 4/91 del Banc 
d’Espanya, es percebrà una comissió addicional trimestral fins el 5%, mínim 100 €. 

Nota 5  A percebre del prestatari. 

Nota 6   A percebre del prestatari. Aquesta comissió es percebrà des de la data d’entrada en vigor del crèdit fins a la 
data de la disposició total del crèdit i sobre els imports no disposats, calculats els dies naturals efectivament 
transcorreguts. 

Nota 7  Els pagaments relatius a Crèdit FAD meritaran la comissió indicada, vagin acompanyats o no de crèdit 
comprador, a més de les que puguin correspondre al mitjà de pagament utilitzat en l’operació principal. 

Nota 8  A més de les que correspongui segons la classe d’operació, es percebrà per canvi de divises, la comissió 
addicional prevista a la Condició General nº6 de l’epígraf 50. 

Nota 9 Els pagaments relatius a Crèdit FIEM/FONPRODE, meritaran la comissió indicada, vagin acompanyats o no 
de crèdit comprador, a més de les que puguin correspondre al mitjà de pagament utilitzat en l’operació 
principal. 

Nota 10 Aquesta comissió s’aplicarà alternativament a la comissió de gestió o obertura, depenent de la complexitat del 
projecte concret que estiguem finançant. 

 Aquells finançaments que incorporin multisourcing, reaseguraments o coaseguraments, combinats amb 
assegurances privades o amb multilaterals estaran subjectes a la comissió d’estructuració en lloc de la 
comissió de gestió o obertura. 
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