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TARGETES I UTILITZACIÓ DE CAIXERS 

Les tarifes recollides en el present epígraf tenen caràcter de màxim i s’apliquen a tots els clients 
(consumidors i no consumidors) 

7.1. TARGETES 

Seran comunicades als clients les modificacions de tipus d’interès, comissions o despeses repercutibles que afectin als contractes 
d’emissió de targetes o de mitjans electrònics de pagament, o en els contractes sobre l’ús de sistemes telefònics o electrònics d’accés a 

serveis bancaris (i) amb un termini d’antelació de dos mesos respecte a l’entrada en vigor de l’esmentada modificació, en el domicili de 
comunicacions, o bé (ii) quan el contractant sigui un no consumidor, amb un termini d’antelació raonable respecte a l’entrada en vigor de 

l’esmentada modificació, mitjançant la  publicació en el tauler d’anuncis de les oficines o qualsevol altra mitjà.  

A - QUOTA ANUAL PER TARGETA (per emissió, tinença o renovació i manteniment) 

1. TARGETES DE PARTICULARS 

TARGETES GRATUÏTES Comissió 

Mastercard RACC Gratuïta 

Visa Clàssic CAPRABO Gratuïta 

Privades (Abacus, Caprabo) Gratuïta 

 

CLIENTS D’EDAT INFERIOR A 26 ANYS  Comissió 

Dèbit Gratuïta 

Crèdit de liquidació setmanal Gratuïta 

Crèdit de liquidació mensual Gratuïta 

Privades Gratuïta 

CLIENTS D’EDAT IGUAL O SUPERIOR A 26 ANYS 

CATEGORIA PLUS Comissió 

Dèbit 
TITULAR 

ADDICIONAL 

36,00 € 

36,00 € 

Crèdit de liquidació setmanal 
TITULAR 

ADDICIONAL 

23,00 € 

18,00 € 

Crèdit de liquidació mensual 
TITULAR 

ADDICIONAL 

48,00 € 

48,00 € 
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CATEGORIA SUPERIOR Comissió 

Dèbit 
TITULAR 

ADDICIONAL 

50,00 € 

50,00 € 

Crèdit 
TITULAR 

ADDICIONAL 
100,00 € 
55,00 € 

 

CATEGORIA PRESTIGI Comissió 

Crèdit (Visa Platinum, Diners) 
TITULAR 

ADDICIONAL 
180,00 € 
90,00 € 

Crèdit Visa Infinite 
TITULAR 

ADDICIONAL 

250,00 € 

200,00 € 

 

PRIVADES Comissió 

Emeses per CaixaBank, no subjectes a cap marca universal i que només poden operar en  els 
comerços amb un acord previ amb CaixaBank 

15,00 € 

2. TARGETES D’EMPRESES 

CATEGORÍA PLUS Comissió 

Dèbit 33,00 € 

Crèdit de liquidació setmanal 33,00 € 

Crèdit de liquidació mensual 40,00 € 

  

CATEGORÍA SUPERIOR Comissió 

Crèdit 95,00 € 

  

PRIVADES Comissió 

Emeses per CaixaBank, no subjectes a cap marca universal i que només poden operar en els comerços 

amb un acord previ amb CaixaBank 
15,00 € 

3. TARGETES DE PREPAGAMENT 

 

 

Comissió 
 

Emissió targeta  (càrrec únic a l’emissió) 12,00 € 

Emissió targeta  (format polsera)  15,00 € 

Quota anual (renovació) 12,00 €  
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Gestió de saldos romanents (targetes caducades des de fa més de 12 mesos 

amb saldo en el seu haver) 
12,00 €/any 

Inoperància (targetes actives sense cap operació en 6 o 12 mesos) 
6,00 €/semestre 

12,00 €/ anual 

Recuperació de saldo en l’oficina 10,00 € 

Substitució 5,00 € 

Recàrrega de targeta 1,50% de l’import carregat, mínim 1,50 € 

4. ALTRES TARGETES I DISPOSITIUS DE PAGAMENT 

 Comissió 

Targeta d’ingrés (1) 6,00 € 

Servei Via T: 
* Alta del servei per algunes modalitats i en concepte de participació del client 

en el cost del dispositiu (2)  
* Manteniment anual 

60,00 € 

25,00 € 

(1) Permet exclusivament l’ingrés en efectiu a través dels caixers automàtics propis. 
(2) A cobrar d’una sola vegada en el moment de l’alta o bé de forma fraccionada en diferents terminis. 

Nota: Les categories de les targetes corresponen a les prestacions diferenciadores de cadascuna d’elles, com poden ser la major cobertura 
d’assegurances, el nivell del servei CaixaBankProtect i la participació en programes de fidelització, entre d’altres. 

B – DISPOSICIONS AMB TARGETES DE CAIXABANK 

1. DISPOSICIONS D’EFECTIU A DÈBIT 

 Comissió 

Pròpia entitat (finestreta o caixer ubicat en l’oficina) Exempt 

Altres xarxes a l’estranger  (finestreta o caixer) 4,50% de l’import, mínim de 4,00 € 

2. DISPOSICIONS D’EFECTIU A CRÈDIT 

 Comissió 

Pròpia entitat (finestreta o caixer) 4,50% de l’import, mínim 4,00 € 

Altres xarxes nacionals 4,50% de l’import, mínim 4,00 € 

Xarxes internacionals 

- En països de l’Espai Econòmic Europeu 
- En països no pertanyents a l’Espai Econòmic Europeu  

4,50% de l’import, mínim 4,00 € 
5,00% de l’import, mínim 4,00 € 

Comerç que permet disposició d’efectiu a crèdit 1,00€ per operació 

3. DISPOSICIONS A CRÈDIT AMB ABONAMENT EN DIPÒSIT 

Disposició del crèdit de la targeta amb abonament en el compte o llibreta 

d’estalvi 
4,50% de l’import, mínim 4,00 € 

4. REPERCUSSIÓ PER DISPOSICIONS EN ALTRES ENTITATS 

De conformitat amb el RDL 11/2015, CaixaBank podrà repercutir la 
comissió aplicada a CaixaBank per l’entitat propietària del ca ixer 

CaixaBank podrà repercutir total o parcialment l’import 
de la comissió pagada al titular del caixer en cas de 

reintegrament realitzat amb targeta 
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C -  UTILITZACIÓ DE CAIXERS PER TARGETES EMESES PER ALTRES ENTITATS  

 Comissió 

Targetes emeses per altres entitats: 

-Disposicions en efectiu en caixer amb targetes emeses per 
entitats nacionals (de conformitat amb el RDL 11/2015, l’import 
d’aquesta comissió serà satisfet per l’entitat emissora qui, a la vegada, 

el podrà repercutir al titular de la targeta) 

- Disposicions d’efectiu en caixers amb targetes emeses per 
entitats de la Unió Europea 

- Disposicions d’efectiu en caixers amb targetes emeses per 
entitats fora de la Unió Europea 

2,50 € per operació 

2,50 € per operació 

7,00 € per operació 

D – ALTRES SERVEIS 

 Comissió 

Duplicat de targeta 5,00 € per duplicat 

Consulta informació financera de CaixaBank des de caixer d’una altra entitat  
nacional o internacional 

1,00 € per consulta 

Estampació en la targeta d’imatge aportada o sol·licitada pel client (emissió, 

renovació i substitució) 
10,00 € + IVA per estampació 

Extracte especial mensual d’operacions a dèbit (prèvia sol·licitud expressa 

del client) (1) 
2,00 € per mes 

Despeses de gestió per fraccionament de pagament  (4) (Epígraf 13) 12,00 € per operació 

Ordre de finançament de rebuts amb targeta de crèdit (5) 1,00 € per rebut 

Cancel·lació anticipada, parcial o total, del saldo pendent de targetes de 
crèdit ajornat (7) (Epígraf 13) 

3,00% sobre el capital que amortitza 

Per a contractes subjectes a la Llei 16/2011 de 
Contractes de Crèdit al Consum: 

1,00% sobre el capital que s’amortitza si el període  
restant entre el reembossament anticipat i la 
finalització acordada del contracte de crèdit és superior 

a un any. 

0,50% sobre el capital que s’amortitza, si el període 
restant entre el reembossament anticipat i la 
finalització acordada del contracte de crèdit no supera 
un any. 

(1) Sense perjudici de la informació sobre les operacions realitzades que figurarà en l’extracte gratuït del compte associat, d’acord amb 
allò establert en l’annex VI de la Circular 8/1990. 

(2) La targeta de destinació podrà ser d’una altra entitat financera. 

(3) Es cobrarà la comissió al titular que origini la transferència. 
(4) Per cada operació de compra en comerç, amb independència de l’import de l’operació, i es deriva de les despeses de gestió a realitzar 

pel fraccionament del pagament en diversos terminis mensuals sense interessos. 
(5) El client de l’entitat amb rebuts domiciliats podrà donar una ordre indicant els propers rebuts domiciliats que desitja finançar amb la 

seva targeta de crèdit, especificant la data de finalització de l’ordre, els imports entre els quals ha d’estar el rebut per a ser finançat , la 
targeta amb la qual desitja finançar-lo i el tipus de finançament. La comissió es carregarà per cada rebut finançat amb la targeta, relatiu 
a l’esmentada ordre.   

(6) Permet al client ajornar el pagament d’un rebut de liquidació de targeta de crèdit fins a la data corresponent a la de la propera 

liquidació, amb un màxim de dos ajornaments en dotze mesos. Aquest ajornament del pagament ha de sol·licitar-se abans que s’enviï 
el rebut al cobrament. 

(7) S’aplicarà sobre aquelles quantitats amortitzades anticipadament sobre el saldo pendent d’una targeta de crèdit amb forma de 
pagament ajornat, és a dir, el pagament del deute resultant de les operacions realitzades amb la targeta s’efectua mitjançant 

pagaments mensuals que inclouen amortització de capital i interessos. 
Per a aquells contractes subjectes a la Llei 16/2011 de 24 de juny de Contractes de Crèdit al Consum, només es podrà percebre 
aquesta compensació si el reembossament es produeix durant un període en el qual el tipus deutor és fix. Cap compensació excedirà 
de l’import de l’interès que e l consumidor hauria pagat durant el temps comprès entre el reembossament anticipat i la data pactada de 

finalització del contracte de crèdit. 
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E – COMERÇOS 

 Comissió 

Descompte 

S’aplicaran les condicions pactades a cada 

contracte d’afiliació d’establiments als sistemes de 
pagament 

Servei de Terminal Punt de Venda (TPV) 

- Instal·lació o alta del TPV 

- Manteniment, atenció telefònica d’incidències i reparació d’ averies 

Terminal Mòbil (GPRS o altres) 

Altres Terminals Punt de Venda: 

- Import de facturació mensual per TPV igual o superior a 600 € 

- Import de facturació mensual per TPV inferior a 600 € 

- Extracte operacions de comerços, a petició del client, addicional a la informació 
facilitada a través de canals electrònics (es percebrà sempre que no tingui com a 
finalitat la resolució d’incidències) 

Servei Premia 

- Permet al comerç crear i gestionar programes de fidelització a través de promocions 
personalitzades en relació a les vendes realitzades mitjançant targeta 

- De 1 a 500 operacions mensuals (incloses en les promociones) 
- De 501 a 1.500 operacions mensuals (incloses en les promocions) 
- A partir de 1.500 operacions mensuals (incloses en les promocions) 

Servei acceptació Targeta American Express 

150,00 € per instal·lació 

48,08 € per mes 

20,00 € per mes i TPV 

40,00 € per mes i TPV 

2,00 € per extracte 

0,10 € por operació, mínim 25,00 € per mes 
0,08 € per operació 
0,06 € per operació 

30,00 € per any 

 


