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En aquest document es detallen les comissions aplicades per la utilització dels principals serveis associats
al compte de pagament. L'ajudarà a comparar-les amb les comissions d'altres comptes.
També es poden aplicar comissions per la utilització d'altres serveis associats al compte que no es
recullen aquí. Trobarà tota la informació al document d'informació precontractual, al contracte i a la pàgina
web de CaixaBank (www.caixabank.es).
Té a la seva disposició, de manera gratuïta, un glossari dels termes utilitzats en aquest document.

Servei

Comissió

Serveis generals del compte
Complint tots els requisits
Trimestral
Inclou un paquet de serveis [Dia a Dia] que Comissió anual total
consisteix en:
Complint requisit ingressos
- Manteniment i administració de tots els Trimestral
comptes corrents que comparteixin Comissió anual total
idèntics titulars
Sense complir requisits
- Emissió i manteniment de totes les
targetes de crèdit estàndard vinculades Trimestral
Comissió anual total
al compte
- Transferències SEPA en
euros
estàndard, amb dades correctes i
completes
- Negociació i compensació de xecs
nacionals en euros domiciliats en una
entitat financera a Espanya
- Certificats sol·licitats per autoservei

Manteniment del compte

0€
0€
15 €
60 €
60 €
240 €

Pagaments (excloent-ne les targetes)
Transferència

SEPA en euros estàndard
0€
SEPA en euros immediata
0,40% (mín. 3,95 €) + 1,99 €
No SEPA en moneda estrangera estàndard
despeses compartides
0,6% (mín. 15,0 €)
despeses ordenant
0,7% (mín. 27,0 €)
Canvi de divisa
+2,5% sobre tipus canvi mercat

Ordre permanent

SEPA en euros

0€
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Targetes i efectiu
Emissió i manteniment d'una targeta de
Anual
dèbit [Visa Debit]

50 €

Emissió i manteniment d'una targeta de
Anual
crèdit [Visa Classic]

0€
0€
100% CTC

Retirada d'efectiu a dèbit
targeta en caixers automàtics

mitjançant Caixer propi
Altres entitats

Retirada d'efectiu a crèdit
targeta en caixers automàtics

mitjançant Per retirades a crèdit [qualsevol caixer]
Altres entitats

4,50% (mín. 4 €)
0% CTC

Descoberts i serveis connexos
Descobert exprés [Disponible Nòmina]

Obertura
Tipus d'interès
Reclamació de posicions deutores

0,00%
1,824%
40€

Altres serveis
Negociació i compensació de xecs

Xecs nacionals en euros

0€

Devolució de xecs

Xecs nacionals en euros

4,50% (mín 18€)

Servei d'alertes

Semestral
Comissió anual total
Excés de 50 alertes semestrals, per missatge

6€
12 €
0,15 €

Informació sobre els serveis addicionals:
Informació sobre les comissions aplicades pels serveis que excedeixin la quantitat coberta pel paquet de
serveis (excloent-ne les comissions anteriorment indicades).
Servei

Comissió

Recàrrec per ús de finestreta en serveis que es puguin fer
per autoservei

Per operació
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