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Tarifes màximes de comissions, condicions i despeses en operacions de moneda estrangera i 

en operacions en moneda nacional derivades de transaccions amb l'exterior, aplicables a 
clients a Espanya 

 

 

CONDICIONS GENERALS 
 

1 SENSE CONTINGUT 
 
 

2 ÀMBIT D'APLICACIÓ 

 
Aquesta tarifa és de general aplicació per Caixabank, S.A., en endavant "la Caixa", als seus clients a Espanya, residents i no residents, per 
a les operacions en moneda estrangera i per a les operacions en euros derivades de les seves transaccions amb l'exterior, exceptuant les 
transferències de fons amb l’exterior. 
 
Les tarifes derivades de les operacions de transferències de fons amb l’exterior queden recollides en l’epígraf de “ Tarifes màximes de 
comissions, condicions i despeses repercutibles a clients per transferències de fons amb l’exterior”. 
 
Les tarifes derivades de les operacions realitzades en  euros en el mercat interior resten recollides als epígrafs de  "Tarifes de comissions, 
condicions i despeses repercutibles a clients en operacions en moneda nacional en el mercat interior". 
 

3 CANVI APLICABLE 

 
El canvi aplicable a la conversió de euros a moneda estrangera i viceversa, serà el que lliurament es pacti, excepte per a les operacions 
que no excedeixin de 3.000 euros, en aquest cas seran els que publiqui diàriament l'Entitat. Per a les conversions entre monedes UME 
s'aplicarà el tipus de canvi irrevocable fixat per a cadascuna d'elles en relació a l'euro. 
 

4 DESPESES 
 
Aniran a càrrec del client cedent o ordenant els impostos que s'escaiguin, les despeses de correu, telegrames, swift, tèlex o altres mitjans 
de comunicació, timbres, interessos de demora, primes d'assegurances de "CESCE" o similars i les comissions i despeses del 
Corresponsal o Corresponsals Estrangers, si la naturalesa de l'operació en requerís la intervenció de més d'un, o de l’entitat o entitats de 
crèdit residents, si n'hi hagués, així com aquelles que havent de ser pagades per aquests, fossin rebutjades pels mateixos. 
 
Les despeses en concepte d’enviament i/o comunicació, es repercutiran al client d’acord amb les Tarifes Oficials Postals i de 
Comunicacions. 
 
Cas d’utilitzar sistemes privats de distribució / missatgeria, es repercutiran les despeses generades, sempre que s’utilitzin a sol·licitud del 
client. 
 

5 REPERCUSSIÓ DE DESPESES DE COMITENTS RESIDENTS A L'ESTRANGER 

 
Quan el cedent o ordenant no resident condicioni que totes les despeses i comissions no vagin al seu càrrec, es percebrà del client a 
Espanya el que correspongui al no resident, d'acord amb la Tarifa de Condicions per a Comitents Residents a l'Estranger, a més del que 
s'escaigui aplicar per la tarifa repercutible a clients a Espanya. 
 

6 COMISSIÓ DE CANVI 

 
Comissió  3'0 % - Mínim 6,01 €  

 
Aquesta comissió podrà ser aplicada quan s'executin les operacions esmentades a l'epígraf 51 o es liquidin les compreses en els epígrafs 
52, 53, 54, 55, 56,57, 58 , 59 i 61 i, en general, sempre que s'efectuï una conversió d'una divisa no UME a una altra divisa no UME, d'una 
divisa UME a una divisa no UME, o viceversa. 

 
 


