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1. Administració i manteniment de comptes
1.1. Comissions i despeses
Concepte
Gestió i/o guarda de correspondència de
residents (per any)
Comissió Manteniment compte corrent

Tarifa
100,00 €
15,00€ Bimensuals

Comissió d’Administració de compte

500,00€ Trimestrals

Comissió comptes inactius

1.000,00 € (anuals)

Comissió cancel·lació compte

1.000,00 €

Sol·licitud d’extracte de compte (de 6 mesos
a 5 anys d’antiguitat)
Sol·licitud d’extracte de compte (a més de 5
anys d’antiguitat)
Sol·licitud d’altres documents
Certificacions Bancàries

15,00 € (per document)

Comissió reclamació per quota impagada
Comissió testamentària
Sol·licitud per part d’empreses d’auditoria
Comissió d’administració de recursos de
balanç
Comissió de Correspondència
Servei de recollida de fons
Comissió per informes de Fiscalitat i altres
obligacions informatives
Servei d’acompanyament de gestors fora del
centre de treball(desplaçaments a notaris ,
advocats, etc..)
Sol·licitud de talonaris (Xecs i Pagarés)

20,00 € (per document)
15,00 € (per document)
20,00 € - 50,00€ (segons tipologia) queden
exemptes de pagament les sol·licituds de
caràcter social a requeriment escrit del
Ministeri de Benestar Social (o altre organisme
competent en aquesta matèria).
31,05 €
500,00 €
110,00 € D’informació per cte. del client(a
càrrec client)
0,25% Trimestral
0,25€ per sobre mínim 1,50€ Mensual
15,00€ per recollida
2.500,00 €
250,00€
5,00€/talonari

Data d’actualització: 15 d’octubre de 2019
Nota :Tarifes amb impostos indirectes no inclosos.
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2. Avals i altres garanties
2.1. Preavals
Concepte
Comissió de formalització
Comissió de risc

Tarifa
35,71 €
0,52% - Mínim (per trimestre o fracció) 29,76 €

2.2. Avals tècnics
Concepte
Garantia de l’IMI (Impost de Mercaderies
Indirecte)
 Comissió de risc
Participació en concursos i subhastes
 Comissió de formalització

Tarifa
0,17 % - Mínim (per trimestre o fracció)
29,76€
35,71 €

2.3. Avals Econòmics
Concepte
Comercials, financers o d’adjudicació d’obres
o serveis
 Comissió de formalització
 Comissió de risc
Targetes de compra
 Comissió de formalització
 Comissió de risc



Tarifa
35,71 €
0,52 % - Mínim (per trimestre o fracció)
29,76€
17,86
1,50% - Mínim (per any) 20,00 €

Més despeses de corresponsals, swift, correu, etc.

2.4. Garanties per al Trànsit Comunitari
Concepte
Comissió de risc
Comissió de formalització

Tarifa
0,29%
29,76 €

Data d’actualització: 30 de Novembre 2012
Nota :Tarifes amb impostos indirectes no inclosos.
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3. Cobrament de rebuts
3.1. Entitats esportives, culturals i en general sense ànim de lucre
Concepte
Comissió fixa
Despeses de retorn
Valoració

Tarifa
Sense comissió
2,56 € (per rebut)
Dia següent hàbil a la data d’abonament.

3.2. Altres
Concepte
Comissió fixa
Despeses de retorn
Valoració

Comissió fixa

Electrònic
Físic
1,10 € (per rebut)
2,56 € (per rebut)
1,10 € (per rebut)
2,56 € (per rebut)
Dia següent hàbil a la data d’abonament

Comissió de manipulació per tot tipus de document físics
1,05 €+ condicions de gestió

3.3. Comissió petició Imatge
Concepte
Comissió Fixa

Tarifa
6,00 € / Imatge.

3.4. Comissió Administració rebuts procedents d’altres entitats
Concepte
Comissió Fixa

Tarifa
0,69 € / per apunt.

3.5. Comissió per l’emissió de trameses domiciliades per compte de clients.
Concepte
Comissió Fixa

Tarifa
0,46 € / per rebut.

3.6. Comissió per gestió de conformitats .
Concepte
Comissió Fixa

Tarifa
50,00€ /mes.

Data d’actualització: 01 de Juny de 2016
Nota :Tarifes amb impostos indirectes no inclosos.
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4.

Comissions sobre els canvis de monedes i manipulació d’efectiu

4.1. Comissions i despeses
Concepte
Canvis Turístics
Canvis a clients (residents i no residents)
Comissió d’ingrés en efectiu
Comissió de reintegraments en divisa (No €)
Comissió de reintegraments en efectiu
Comissió per la manipulació de xavalla

3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
1,25%

sobre
sobre
sobre
sobre
sobre
sobre

Tarifa
efectiu. Mínim
efectiu. Mínim
efectiu. Mínim
efectiu. Mínim
efectiu. Mínim
el nominal

Ingrés efectiu en divisa (No €) valoració de 20 dies naturals.

Data d’actualització: 18 de desembre de 2019
Nota :Tarifes amb impostos indirectes no inclosos.
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15,00 €
8,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €

5. Condicions operativa de valors – Fons d’inversió, Carteres
Gestionades i Cartera Assessorada
5.1. Fons d’inversió Propis
5.1.1. Fons d’Inversió Propis de dret andorrà
Concepte
Monetaris (Short Term Fund FI)

Tarifa

 Comissió Compra - Venda

0,05% - 0,05%

No monetaris
Renda Fixa (Bond Fund FI)
 Comissió Compra - Venda

0,30% - 0,30%

Renda Mixta (Opportunities Fund FI)
Flexible allocation Opp
 Comissió Compra - Venda

0,60% - 0,60%

Andbank Patrimoni Opp
 Comissió Compra - Venda

0,30% - 0,30%

Spanish Real Estate Opp
 Comissió Compra - Venda

2,5% - 2,5%

Altres categories
Strategies Fund FI
 Comissió Compra - Venda

0,29% - 0,72%

Alternative Fund FI
 Comissió Compra - Venda

3,00% - 3,00%

Anul·lació o modificació d’ordres

20,00 €

*sense perjudici de les comissions que pugui cobrar el fons o la societat gestora en qüestió.

Data d’actualització: 10 d’Abril de 2019
Nota :Tarifes amb impostos indirectes no inclosos.
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5.1.2. Fons d’Inversió Propis de dret estranger
Concepte

Tarifa

Monetaris
 Comissió Compra - Venda

0,50% - 0,50%

No monetaris
Categoria Renda Fixa
 Comissió Compra – Venda

0,60% - 0,60%

Categoria Renda Mixtes
 Comissió Compra – Venda

0,90% - 0,90%

Categoria Renda Variable
 Comissió Compra – Venda

1,20% - 1,20%

Categoria Alternatius
 Comissió Compra – Venda

3,00% - 3,00%

Anul·lació o modificació d’ordres

20,00 €

*sense perjudici de les comissions que pugui cobrar el fons o la societat gestora en qüestió

5.2. Fons d’inversió Externs
Concepte
Compra i venda
 Fons d’inversió externs
 Fons d’inversió externs no
Tradicionals,exòtics o que
comportin operativa manual
Broqueratge
 Alternatius
 No alternatius
Despeses de custòdia
Anul·lació o modificació d’ordres

Tarifa
2,50% (sobre l’import efectiu) – Mínim 250,00€
4,00% (sobre l’import efectiu) – Mínim 2.000,00€

150,00€
15,00€
0,25% Trimestral sobre import efectiu -mínim
20,00€-(per valor)
20,00 € + despeses de tercers

*sense perjudici de les comissions que pugui cobrar el fons o la societat gestora en qüestió
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5.3. Carteres Gestionades
5.3.1. Strategic Portfolios (carteres descatalogades)

Cartera

Gestió

Compra
Venda

Cupons

Custòdia
trimestral

Amortització

Fixed
Income*

0,65%

0,30%

1,40%

0,110%

0,30%

High Growth

2,00%

0,30%

1,40%

0,193%

0,30%

Comissió variable (Comissió d’èxit): Si la rendibilitat de la cartera fos superior a la mitja
aritmètica del Euríbor / Líbor a 3 mesos (pres el primer dia de cada trimestre natural), en
la divisa de referència de la cartera, ANDBANK cobrarà un 10% d’excés del rendiment.
Aquesta comissió es cobrarà al final de cada any natural, o a la data de cancel·lació del
contracte si aquesta fos diferent.
* Les carteres Fixed Income no tenen Comissió variable (Comissió d’èxit).
5.3.2. Carteres Perfilades o Profile Portfolio (antigues Fund Portfolio)

Cartera

Gestió

Gestió
Mínima
trimestral

Compra
Venda

Cupons

Custòdia
trimestral

Amortització

Conservative

0,60%

75 €

0,20%

1,00%

0,075%

0,30%

Moderate

0,80%

100 €

0,20%

1,00%

0,075%

0,30%

Balanced

1,00%

125 €

0,20%

1,00%

0,075%

0,30%

Growth

1,20%

150 €

0,20%

1,00%

0,075%

0,30%

Mínim trimestral per custòdia: 100 €.
Comissió variable (Comissió d’èxit): Si la rendibilitat de la cartera fos superior a la mitja
aritmètica del Euríbor / Líbor a 3 mesos (pres el primer dia de cada trimestre natural), en
la divisa de referència de la cartera, ANDBANK cobrarà: Carteres Conservative i Moderate
un 10% sobre l’excés del rendiment. Carteres Balanced i Growth un 15% sobre l’excés del
rendiment. Aquesta comissió es cobrarà al final de cada any natural, o a la data de
cancel·lació del contracte si aquesta fos diferent.
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5.3.3. Carteres Active Value

Cartera

Gestió

Gestió Mínima
trimestral

Compra
Venda

Cupons

Custòdia
trimestral

Amortització

Active Value
Conservative

0,70%

100 €

0,20% Flat
+0,10%

1,00%

0,075%

0,30%

Active Value
Moderate

1,20%

150 €

0,20% Flat
+ 0,10%

1,00%

0,075%

0,30%

Active Value
Plus

1,75%

200 €

0,20% Flat
+ 0,10%

1,00%

0,075%

0,30%

Comissió compra/venda: Es cobrarà un 0,20%, amb impostos indirectes no inclosos, flat
fee anual. Aquesta comissió es periodificarà trimestralment. Addicionalment es cobrarà un
0,10% per operació.
Mínim trimestral per custòdia: 100 €.
Comissió variable (Comissió d’èxit): Si la rendibilitat de la cartera fos superior a la mitja
aritmètica del Euríbor / Líbor a 3 mesos (pres el primer dia de cada trimestre natural) més
els diferencials descrits a continuació, en la divisa de referència de la cartera, ANDBANK
cobrarà un 20% sobre l’excés del rendiment. Aquesta comissió es cobrarà al final de cada
any natural, o a la data de cancel·lació del contracte si aquesta fos diferent.
Index







de referència a partir del qual s’aplicaria la Comissió variable (Comissió d’èxit):
Active Value Conservative EUR:
Euríbor 3 mesos + 50 bps
Active Value Moderate EUR:
Euríbor 3 mesos + 100 bps
Active Value Plus EUR:
Euríbor 3 mesos + 150 bps
Active Value Conservative USD:
Líbor 3 mesos + 50 bps
Active Value Moderate USD:
Líbor 3 mesos + 100 bps
Active Value Plus USD:
Líbor 3 mesos + 150 bps

5.3.4. Carteres especialitzades

Gestió

Gestió Mínima
trimestral

2,00%

250 €

0,30%

1,00%

0,075%

0,30%

2,00%

250 €

0,30%

1,00%

0,075%

0,30%

0,40%

200 €

0,30%

1,00%

0,075%

0,30%

2,00%

0,50%

1,40%

0,193%

0,30%

2,00%

0,30%

1,40%

0,193%

0,30%

Select*

2,00%

0,50%

1,40%

0,193%

0,30%

Fixed Income
Emerging
Markets**

1,25%

0,00%

0,00%

0,000%

0,30%

Cartera
Equity Plus
EUR
Equity Plus
USD
Trading EUR
Top
Dividend*
Top Alpha
Selection*

Compra
Venda
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Cupons

Custòdia
trimestr
al

Amortització

* carteres descatalogades
Mínim trimestral per custòdia: 100 €.
Comissió variable (Comissió d’èxit): Si la rendibilitat de la cartera fos superior a la mitja
aritmètica del Euribor / LIBOR a 12 mesos (pres el primer dia de cada trimestre natural),
en la divisa de referència de la cartera, ANDBANK cobrarà un 10% sobre l’excés del
rendiment. Aquesta comissió es cobrarà al final de cada any natural, o a la data de
cancel·lació del contracte si aquesta fos diferent.
** Comissió variable (Comissió d’èxit) Fixed Income Emerging Markets: Si la rendibilitat
de la cartera fos superior a la mitja aritmètica del US LIBOR a 3 mesos + 100 pbs (pres el
primer dia de cada trimestre natural), en la divisa de referència de la cartera, ANDBANK
cobrarà un 15% sobre l’excés del rendiment. Aquesta comissió es cobrarà al final de cada
any natural, o a la data de cancel·lació del contracte si aquesta fos diferent.

5.3.5. Cartera d’estratègia lliure (personalitzada)

Cartera

Gestió

Gestió
Mínima
trimestral

Conservador

0,80%

2.000 €

0,40%

1,00%

0,075%

0,30%

Moderat

1,00%

2.500 €

0,40%

1,00%

0,075%

0,30%

Equilibrat

1,25%

3.000 €

0,40%

1,00%

0,075%

0,30%

Agressiu

1,50%

3.500 €

0,40%

1,00%

0,075%

0,30%

Compra
Venda

Cupons

Custòdia
trimestral

Amortització

Mínim trimestral per custòdia: 100 €.
Comissió variable (Comissió d’èxit): Si la rendibilitat de la cartera fos superior a la mitja
aritmètica del Euríbor / Líbor a 3 mesos (pres el primer dia de cada trimestre natural), en
la divisa de referència de la cartera, ANDBANK cobrarà: Perfils Conservador i Moderat un
10% sobre l’excés del rendiment. Perfils Equilibrat i agressiu un 15 % sobre l’excés del
rendiment Aquesta comissió es cobrarà al final de cada any natural, o a la data de
cancel·lació del contracte si aquesta fos diferent.
Per les comissions de compra venda de valors s’aplica un mínim de 30 € per operació.
Les tarifes són vàlides tant pels mandats de Grups com de radicals individuals.
Si dins d’un Grup amb Gestió personalitzada, el client té un radical amb una Cartera
Gestionada se li assignarà les tarifes corresponents a aquestes, descrites en l’anterior
punt 5.3.
5.3.6. Altres comissions


Comissió liquidació operacions Renda Fixa: 0,05% màxim 12 €



Despeses de Broqueratge no incloses
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5.4. Cartera assessorada

Cartera

Gestió

Gestió
Mínima
trimestral

Conservador

0,80%

1.000 €

0,60%

1,00%

0,125%

0,30%

Moderat

1,00%

1.250 €

0,60%

1,00%

0,125%

0,30%

Equilibrat

1,25%

1.500 €

0,60%

1,00%

0,125%

0,30%

Agressiu

1,50%

1.750 €

0,60%

1,00%

0,125%

0,30%

Compra
Venda

Cupons

Custòdia
trimestral

Amortització

Mínim trimestral per custòdia: 375 €.
Comissió variable (Comissió d’èxit): no aplica
Per les comissions de compra venda de valors s’aplica un mínim de 30 € per operació.
Les tarifes són vàlides tant pels de Grups com de radicals individuals.
Si dins d’un Grup amb Mandat d’assessorament, el client té un radical amb una Cartera
Gestionada o Gestió Discrecional individualitzada se li assignarà les tarifes corresponents a
aquestes.

Data d’actualització: 30 de novembre 2019
Nota :Tarifes amb impostos indirectes no inclosos.
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6. Condicions targetes
6.1. Titulars de targetes
6.1.1. Comissió Tinença Anual
Concepte
Visa PlatinumVIP
Visa Platinum
Visa Platinum privada
Visa Open Or
Visa Open
Visa Rotary
Visa Electron
Visa Somnis
Visa Somnis Or
Visa Viatge
Visa Avantatges 1,2,3
Via-T
 Alta
 Manteniment anual
Manteniment crèdit privada
Comissió sobre el límit de crèdit
concedit

Principal
200,00 €
130,00 €
150,00 €
85,00 €
34,00 €
130,00 €
20,00 €
35,00 €
85,00 €
44,00 €
34,00 €

200,00 €
130,00 €
150,00 €
85,00 €
34,00 €
65,00 €
20,00 €
35,00 €
42,50 €
44,00 €
34,00 €

Addicional

42,00 €
15,00 €
50,00 €
1% sobre el límit
màxim 90€(semestral)

50,00 €
1% sobre el límit
màxim 90€(semestral)

6.1.2. Pagaments ajornats
Concepte
Targetes de crèdit
Targetes revolving
Targetes revolving or
Amortització anticipada

1,80
1,70
1,40
1,00

%
%
%
%

Tarifa
mensual (24,24% TAE)
mensual (22,76% TAE)
mensual (18,43% TAE)
del saldo amortitzat

6.1.3. Altres conceptes
Concepte
Duplicat de targeta
Compra en divisa no €
Assegurança ús fraudulent Visa Electron

Tarifa
10,00 €
4,00 %
6,50 €

Assegurança ús fraudulent Visa Open,
Somnis, Viatge i Avantatges 1,2,3
Assegurança ús fraudulent Visa Or, Somnis
Or
Assegurança ús fraudulent Visa Platinum

12,50 €

Comissió s/facturació Visa Platinum VIP
Comissió servei SMS

1,00%
1,00 € mensual

19,00 €
25,00 €
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6.1.4. Assegurances

Assegurança d’Accident en transport públic.(Per a totes les modalitats de Visa
Plantinum,Visa Or i Visa Clàssic).

Fallecimiento e Invalidez
Permanente y Parcial
Reembolso de la tarjeta
(24 h)
Secuestro
Hospitalización en caso de
accidente durante el viaje

Tarjeta Platinum

Tarjeta Or

Tarjeta Clássic

500.000 €

300.000 €

60.000 €

10.000 €

10.000 €

10.000 €

150€ por día /
Máx.10.000€
100€ día
Máx. 30 días

150€ por día /
Máx.10.000€
100€ día
Máx. 30 días
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150€ por día / Máx.10.000€
100€ día
Máx. 30 días

6.2. Comerços
6.2.1. Comerços amb TPV
Concepte
Factures manuals en targetes de crèdit (No
TPV)
Recompensa per recuperació de targetes
denunciades

Tarifa
0,86 € per factura
62,10 €

6.2.2. Taxes de Descompte
Concepte
Targetes d’Entitats país
Targetes d’Entitats estrangeres

Tarifa
1,00 %
4,00%

6.3. Caixers automàtics
6.3.1. Disposicions efectiu en caixers automàtics
Operació
Disposició dèbit
Disposició crèdit

ANDBANK
0€
3,35 %
Mínim 3,00 €

Bancs
andorrans
0€
4,50 %
Mínim 6,00 €

Estranger
4,5%
Mínim 6,00 €

Estranger moneda no
€
5%
Mínim 6,00 €

6.3.2. Consulta saldos de la targeta en altres entitats
Concepte
Consulta saldo ATM fora xarxa ANDBANK

Tarifa
0,65 €

Data d’actualització: 30 de Maig de 2019
Nota :Tarifes amb impostos indirectes no inclosos.
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7. Crèdits documentaris
7.1. Crèdits Documentaris d’Importació
Concepte
Comissió d’obertura
Despeses de swift (obertura)
Comissió d’utilització

Tarifa
0,80 % Mínim 89,27 € (per crèdit)
119,00 € per crèdit
0,29% Mínim 29,76 € (per utilització) +
despeses de swift
0,23% Mínim 29,76 € (per cada mes o fracció
addicional) – Despeses de swift incloses
59,51 € (per modificació) + despeses Swift
0,57% Mínim 57,50 € (per ampliació) +
despeses de Swift

Pagament ajornat
Comissió de modificació
Comissió d’ampliació



Despeses del corresponsal no incloses

7.2. Crèdits Documentaris d’Exportació
Concepte
Comissió de supervisió documental
Comissió de transferència o avís




Tarifa
1,72 % Mínim 89,27 € (per negociació) +
despeses de Swift i missatgeria
0,29 % Mínim 29,76 € (per crèdit) + despeses
de Swift i missatgeria

Despeses d’enviament o missatgeria segons tarifa país
Despeses del corresponsal no incloses

Data d’actualització: 30 de Novembre 2012
Nota :Tarifes amb impostos indirectes no inclosos.
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8. Descompte d’efectes
8.1. Sobre el Principat
8.1.1. Interessos
Concepte
En € fins a 90 dies
En € superior a 90 dies
En altres divises

Tarifa
El tipus d’interès vigent per a Crèdits i Préstecs
+ 0,25 punts
El tipus d’interès vigent per a Crèdits i Préstecs
+ 0,75 punts
El tipus d’interès vigent per a Crèdits i Préstecs
+ 0,50 punts

8.1.2. Comissions
Concepte
Fins a 30 dies
 Efectes acceptats i domiciliats
 Efectes domiciliats
Fins a 60 dies
 Efectes acceptats i domiciliats
 Efectes domiciliats
Fins a 90 dies
 Efectes acceptats i domiciliats
 Efectes domiciliats
Fins a 90 dies (trimestral)
 Efectes acceptats i domiciliats
 Efectes domiciliats
Entrada d’efectes físics

Tarifa
0,57 % Mínim 2,74 €
0,69 % Mínim 2,74 €
0,86 % Mínim 2,74 €
0,98 % Mínim 2,74 €
1,15 % Mínim 2,74 €
1,26 % Mínim 2,74 €
1,15 % Mínim 2,74 €
1,26 % Mínim 2,74 €
1,05 € (per efecte)

8.2. Sobre l’estranger
8.2.1. Interessos
Concepte
En €
En altres divises

Tarifa
El tipus d’interès vigent per a Crèdits i Préstecs
+ 1,-- punts
El tipus d’interès vigent per a Crèdits i Préstecs
+ 0,50 punts

8.2.2. Comissions
Concepte
Trimestral



Tarifa
1,26 % Mínim 2,74 €

Més despeses del corresponsal, de correu, swift, etc.

La liquidació practicada en el moment del descompte es considerarà provisional.

19

Quan es rebi el reembossament del corresponsal, es practicarà una liquidació
complementària i se’n cobraran les despeses més la comissió del nou període, més els
interessos corresponents als dies transcorreguts entre el venciment de l’efecte i la data
real del pagament del corresponsal.
El valor a aplicar per totes les monedes serà el dia següent hàbil al del descompte.
Aquestes comissions i interessos tenen el caràcter de mínims.
8.3. Retorn d’efectes:
Concepte
Despeses de retorn

Tarifa
0,40% (sobre el nominal de l’efecte) Mínim
8,22 € - Màxim 159,82 € (per efecte)

8.4. Canvis a aplicar als càrrecs d’efectes de moneda diferent d’aquella en que
són emesos
Quan es carreguen efectes en una moneda que no sigui aquella en que han estat emesos,
el canvi a aplicar serà el corresponent al dia en que es fa el càrrec.
8.5. Negociació d’efectes al cobrament
Concepte
Comissió de cobrament
Despeses de retorn



Tarifa
1,26% Mínim 7,62 € Màxim 220,92 € (per
efecte)
1,26% Mínim 7,62 € Màxim 220,92 € (per
efecte)

Aquestes comissions no són excloents i , en cas de devolució, es cobrarà la
comissió de gestió de cobrament sobre el nominal de l’efecte i la comissió de retorn
per la part impagada

8.6. Efectes i pagarés al descompte i al cobrament – valoracions i trameses
entre bancs del principat
8.6.1. Valoració a aplicar en el càrrec d’efectes i pagarés
Els efectes i pagarés presentats al cobrament, es carregaran en el compte del client, amb
valor data de venciment o, si s’han de presentar amb retard, amb valor data de
presentació. Quan la data de presentació és diferent de la data de venciment dels pagarés
i dels efectes o quan aquests últims són girats a d/v o d/d, amb el marcador corresponent,
es posarà la data de venciment a l’angles superior dret de l’efecte i aquesta serà l’única
data de venciment vàlida.
Pels efectes lliurats a la vista es considerarà el venciment tres dies hàbils posteriors a la
data d’entrada de l’efecte.
Pels lliurats a d/v, el venciment serà tants dies posteriors a la data d’entrada com dies
vista estigui lliurats l’efecte.
Són excepcions de la norma anterior els efectes i pagarés negociats amb caràcter
condicional, que es carregaran en al compte amb el mateix valor de la data del càrrec,
sempre que aquest valor sigui posterior al venciment.
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Aquest serà el criteri que hauran de seguir tots els bancs tant pels efectes i pagarés dels
quals siguin posseïdors com per aquells que rebin a través de la Cambra de Compensació.
Per poder aplicar la valoració correcta als càrrecs d’efectes i pagarés condicionals, tots els
Bancs hauran de fer el necessari per què aquests efectes i pagarés siguin fàcilment
identificables a primera vista, ja siguin de clients del país o de corresponsals estrangers.
La aplicació d’aquest criteri no suposa cap modificació de la valoració a aplicar als càrrecs i
abonaments en els comptes mutus entre els Bancs com a conseqüència de les operacions
de la Cambra de Compensació.
8.6.2. Cobrament per intercanvi d’imatge
Concepte
Intercanvi d’imatge per banc

Tarifa
3,45 € / imatge

8.6.3. Comissió de Manipulació per tot tipus de documents físics
Concepte
Comissió Fixa

Tarifa
1,05 € + condicions de gestió

8.6.4. Comissió petició Imatge
Concepte
Comissió Fixa

Tarifa
6,00 € / Imatge.

Data d’actualització: 28 de Juliol del 2014
Nota :Tarifes amb impostos indirectes no inclosos.
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9. Entitats oficials – condicions
9.1. Passiu
Concepte
Comptes a la vista
 Euro
 Resta de monedes
Dipòsits a termini
 AFA
 Resta d’organismes oficials

Tarifa
Tipus d’interès de referència ( Epígraf 18.1)
Tipus d’interès de Referència (Epígraf 18.1)
Tipus interès de referència al termini – 0,10%
Tipus AFA – 0,25%

9.2. Actiu
Concepte
Descoberts en compte
Préstecs i crèdits documentats (No per
prèstecs sindicats que és pacten en cada
cas)
Interès de demora i excedits sobre crèdits
Comissió d’obertura i formalització
Comissió de descobert i/o excedit

Tarifa
5 Punts sobre els tipus d’interès de préstecs i
crèdits
Libor o Euribor + 0,875 %
5 Punts sobre el tipus d’interès d’actiu aplicat a
l’operació documentada
0,55% Mínim 36,25 €
2,10%

9.3. Negociació de rebuts
Concepte
Sense suport magnètic
Amb suport magnètic
Despeses de retorn
Despeses de retorn sense suport magnètic



Tarifa
0,30% sobre el total de la remesa de rebuts
Mínim 0,35 € (per rebut)
0,30 € per rebut
0,30 € per rebut
0,35 € per rebut

S’abonaran en compte als 8 dies naturals, a comptar de la data de la carta de la
tramesa

9.4. Serveis
Concepte
Emissió xecs bancaris i transferències a
l’estranger

Tarifa
Fix 6,00 € (excepte AFA segons acord reunió
de Directors Generals del 21/10/04, per
tractar-se de l’organisme supervisor)
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9.5. Comuns, quarts i tots els organismes i/o entitats pertanyents
majoritàriament al comú (mínim 51%)
Concepte
Passiu – comptes a la vista
 Euro
 Resta de monedes
Actiu – Préstecs documentats

Actiu – Crèdits documentats

Préstecs – Cancel·lació fora de terminis
Comissió de descobert i/o excedit

Tarifa
Dipòsit1 1 mes, menys 0,50%.
El tipus d'interès de termini a 1 any
Euribor + 1,00% (Aplicació des de
l’01/07/2009)
Euribor + 1,50% (Aplicació des de
l’22/07/2010)
Euribor + 2,00% (Aplicació des de
l’01/01/2011)
Euribor + 1,00%
l’01/07/2009)
Euribor + 1,50%
l’22/07/2010)
Euribor + 2,00%
l’01/01/2011)
Euribor + 2,50%
l’01/01/2012)
Euribor + 3,00%
l’01/01/2013.)

(Aplicació des de
(Aplicació des de
(Aplicació des de
(Aplicació des de
(Aplicació des de

1,00%
2,10%

Tots els crèdits concedits als COMUNS seran documentats amb :
 Acord de Comú
 Pòlissa de crèdit
 Préstec

Data d’actualització: 02 de Novembre de 2018
Nota :Tarifes amb impostos indirectes no inclosos.

1

Dipòsits a termini ABA publicats el dia 25 o hàbil anterior, que serà d’aplicació per als ròssecs del mateix mes
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9.6. Interessos interbancaris
Els comptes interbancaris tenen la consideració de mutus.
L’interès serà recíproc, tant per saldos creditors com deutors, i s’agafarà l’últim dia hàbil
de cada mes de la publicació interbancària (“mercat 1 mes “) i serà d’aplicació per tot el
període
9.7. Cobertures i valoracions entre els bancs del principat
Les cobertures dels saldos en qualsevol moneda s'efectuaran mitjançant transferència
interbancària per swift.
Les transferències rebudes de l'estranger a favor de clients d'altres Bancs del Principat,
s'hauran d'abonar amb valor dia feiner següent al de la recepció, tant per la Cambra de
Compensació com per compte mutu, sempre que per l'hora de recepció sigui possible.
A les cobertures per transferència telegràfica o swift s'aplicarà valor dos dies hàbils a
comptar del dia en què s'efectuï la transferència.
Es considera que si un banc inicia una transferència per compte mutu a favor d’un client
d’altre banc i amb valoració endarrerida, el banc receptor podrà debitar al banc emissor
els interessos resultants d’aplicar el diferencial entre el tipus d’interès del compte mutu i
l’interbancari segons mercat.
La valoració a aplicar als abonaments de talons al compte del client serà el dia següent
hàbil data compensació.

Data d’actualització: 30 de Novembre 2012
Nota :Tarifes amb impostos indirectes no inclosos.
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10. Límits de valoracions d’abonaments
10.1. Límits sobre valoració d’abonaments en comptes actius i passius en
comptes corrents, de crèdit i llibretes d’estalvi
Classes d’operacions
Descompte d’efectes
 Efectes no vençuts
 Efectes vençuts
 Abonament facturació TPV
Presentació de rebuts de caràcter
periòdic amb càrrec en compte
prèviament autoritzat pel deutor
Per compensació
D’una parapública amb data de valor de
l’abonament indicada per l’entitat cedent
Venda de divises
Venda de valors i trameses d’exportació
Abonament de dividends, interessos i
títols amortitzats, de valors dipositats
Altres operacions

Data de valoració a efectes de
l'acreditament d'interessos
Data
Data
Data
Data

d’abonament + 1 dia hàbil
d’abonament + 4 dies hàbils
d’ingrés + 2 dies hàbils
de descompte + 1 dia hàbil

Data de la cambra de compensació
Data indicada pel cedent
Data operació + 2 dies hàbils (segons divises)
Data de valor del corresponsal
Data de valor del corresponsal
En totes les demés operacions no contemplades
expressament, els abonaments es valoraran el dia
hàbil següent a la data d’entrada de l’apunt

10.2. Límits sobre valoració d’abonaments en comptes actius i passius en
comptes corrents, de crèdit i llibretes d’estalvi
Classes d’operacions
Lliurament d’efectiu
 En €
 En $USD
 Altres divises
Lliuraments mitjançant xecs
 A càrrec de la pròpia entitat
 A càrrec d’altres bancs del Principat
 Procedents d’entitats de fora del
Principat
Transferències bancàries, ordres de
lliurament i similars
 Procedents de la pròpia entitat
 Procedents d’altres bancs del Principat
 Procedents d’entitats fora del Principat

Data de valoració a efectes de
l'acreditament d'interessos
Data d’ingrés
Data d’ingrés + 1 dia hàbil
Data d’ingrés + 20 dies naturals
Data d’operació + 1 dia hàbil
Data d’operació + 1 dia hàbil2
Data d’ingrés + 12 dies naturals

Dia hàbil següent
Data cambra de compensació o valor aplicat
pel corresponsal + 1 dia hàbil
Data de recepció + 2 dies hàbils

Data d’actualització: 22 d’Abril del 2013
Nota :Tarifes amb impostos indirectes no inclosos.

2

La consideració dels dissabtes com a dies hàbils o inhàbils dependrà de la classe d’operació de que es tracti. Si la
formalització s’hagués d’endarrerir per imperatius aliens a l’entitat (operacions de borsa, Cambra de Compensació,
etc.) serà dia inhàbil. En la resta de casos en que l’operació pugui formalitzar-se al dia, serà considerat hàbil.
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11. Límit de valoracions de càrrecs
11.1. Límits sobre valoració de càrrecs en comptes actius i passius en comptes
corrents, de crèdit i llibretes d’estalvi
Classes d’operacions
Xecs
 Pagats per finestreta o per compensació
interior a l’oficina lliurada o a altres
oficines
 Pagats en ferm per entitats del país

 Presos al cobrament
 Per intercanvi
Reintegraments o disposicions
Ordres de transferència, de lliurament o
similars
Efects i xecs retornats
 Efectes descomptats
 Xecs retornats

Data de valoració a efectes de
l'acreditament d'interessos
Data d’operació
Data d’operació. A aquest efecte, l’oficina
pagadora estamparà el seu segell amb
indicació de la data de pagament. Si faltés
aquesta condició, es carregarà amb valor del
dia hàbil anterior al de la cambra.
Mateix dia del càrrec al lliurat
Data valor del disquet d’intercanvi. En el seu
defecte, s’aplicarà data valor del dia hàbil
anterior al de l’intercanvi
Data del pagament
El mateix dia de l’ordre3
Data del venciment
Data valor de l’abonament en compte

Data d’actualització: 30 de Novembre 2012
Nota :Tarifes amb impostos indirectes no inclosos.

3

A les transferències ordenades per correu, s'entendrà per data de l'ordre la de recepció a l'entitat.
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12. Lloguer de compartiments a la cambra forta
Concepte
Mida petita
Mida mitjana
Mida gran
Mida supergran
Extra gran
Comissió per pèrdua de clau o targeta
Preu per forçar un cofre de lloguer amb
reparació .

4.000,00
4.800,00
5.600,00
6.400,00
7.200,00
100,00
500,00

Data d’actualització: 30 de Maig de 2019
Nota :Tarifes amb impostos indirectes no inclosos.
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€
€
€
€
€
€
€

Anyal
Anyal
Anyal
Anyal
Anyal

Tarifa
(pagament
(pagament
(pagament
(pagament
(pagament

trimestral)
trimestral
trimestral)
trimestral)
trimestral)

+ despeses notarials.

13. Xecs
13.1. Negociació de xecs lliurats a càrrec d’entitats bancàries de fora del
principat
13.1.1. Sobre l’estranger
Concepte
Xecs bancaris i personals per ésser abonats
en compte
Xecs garantits per targetes
Despeses de retorn
Pagats en efectiu per caixa
Negociació xecs bancaris i personals
s/estranger
Negociació xecs bancaris i personals
s/estranger ( en gestió de cobrament)




Tarifa
5,45 € (per xec)
Sense comissió
18,26 € o equivalència per xec, més despeses
del corresponsal
1,26 % Mínim 10,87 € (per xec)
0,5 % Mínim 22,83 € (per xec)
1,00% Mínim 100,00 € (per xec)més despeses
de correu i altres despeses del banc emissor
del xec

En tots els casos els xecs s’ingressaran en compte amb valor 12 dies naturals
posteriors a la data d’abonament
Als xecs pagats per caixa en una moneda diferent de la d’emissió, s’aplicarà el
canvi comprador de bitllet

13.2. Sobre Andorra
Concepte
Despeses de retorn
Negociació xecs bancaris i personals
s/Andorra

Tarifa
18,26 € (per xec) + despeses del corresponsal
0,5 % Mínim 13,70 € (per xec)

13.3. Negociació de xecs de viatge i d’euroxecs
Concepte
Ingressats en compte, pagats en efectiu en
la mateixa moneda en que han estat emesos
o en altra moneda



Tarifa
1,26 % Mínim 10,96 €

S’ingressaran amb una valoració de 12 dies naturals posteriors a la data
d’abonament
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13.4. Negociació d’euroxecs
Concepte
Pagats per caixa en la mateixa moneda en
que han estat emesos



Tarifa
1,26 % Mínim 10,96 €

Els euroxecs de titulars europeus, ingressats en el compte dels comerciants, es
consideraran com a divisa i s’ingressaran amb una valoració de 12 dies naturals
posteriors a la data d’abonament

13.5. Comissió petició Imatge
Concepte

Tarifa

Comissió Fixa
6,00 € / Imatge.
Data d’actualització: 06 de Febrer 2013
Nota :Tarifes amb impostos indirectes no inclosos.
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14. Operacions de valors mobiliaris i altres actius financers per
compte de clients
14.1. Operacions de borsa
Concepte
Compra i Venda
Comissió liquidació d’operacions renda fixa
Anul·lació o modificació d’ordres

Tarifa
1,50 % Mínim 250,00 € (sobre l’import
efectiu) + despeses de corresponsal, swift,
broqueratge, etc
15,00 € (per operació)
20,00 € + despeses de corresponsal, swift,
broqueratge, etc

14.2. Administració de dipòsits de valors
Concepte
Despeses de custòdia4
 Títols dipositats a les nostres caixes i a
les caixes del corresponsal
Comissió per Traspàs de títols a altres
entitats
Comissió per cessió de títols a cartera del
banc

Tarifa
0,25% (trimestral sobre l’import efectiu) –
Mínim 20,00 € per valor (*)
1,50% (sobre el valor efectiu) –
Mínim 125,00 € per valor
125,00 € per valor

(*) Mínim trimestral per compte de valors 375,00 €

Quan els Valors custodiats per Andbank siguin efectivament prestats a tercers prestataris
de mercats autoritzats, la part corresponent a la comissió de custòdia aplicable serà
bonificada a favor del client al final de cada trimestre proporcionalment.
14.3. Operacions financeres
Concepte
Cobrament de dividends o interessos de
valors dipositats
 Valors dipositats a les nostres caixes
 Valors dipositats a les caixes dels nostres
corresponsals

Tarifa
2,80% Mínim 20,00 €
2,80% Mínim 20,00 €

14.4. Operacions de valors mobiliaris i altres actius financers per compte de
clients
Concepte
Ampliacions de capital, bescanvis o
convencions, adjudicacions, intermediacions
i altres operacions similars sobre el valor
nominal
Títols amortitzats , retorn de capital i altres
reembossaments sobre el valor efectiu

Tarifa
1,80%, Mínim 20,00 € (per valor)

0,60% Mínim 20,00 € (per valor)

Data d’actualització: 30 de Maig de 2019
Nota :Tarifes amb impostos indirectes no inclosos.
4

Cobrament de drets de custòdia proporcional als dies dipositats i al moment de la venda
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14.5. Transformació física a fungibles
Concepte
Títols físics per vendre
Títols físics per fungibilitat
Comissió per aixecament de restriccions per
certificat i any
Cobrament de dividends,rendiments,cupons i
altres, de títols físics
Despeses de correu
Despeses d’assegurança
Despeses de corresponsal
Canvi de mercat d’accions cotitzades



Tarifa
2,30% (sobre l’import efectiu) Mínim 119,02 €
3,45% (sobre l’import efectiu) Mínim 119,02 €
1.000 USD o el seu contravalor en €
2,75% (sobre l’import efectiu) Mínim 23,80 €
Mínim 119,02 €
Lliure
Es cobraran les despeses del corresponsal,
impostos i taxes
0,20% Mínim 300,00 €

En tots els casos, si el corresponsal carrega impostos o gravàmens, aniran a càrrec
del client

14.6. Opcions
Opcions
S/ Accions
S/ Metalls
preciosos
S/ Divises
S/ Tipus
d’interès
S/ Índexs
S/ Futurs
S/ Matèries
primeres



Euronext
4€
-

Euronext
Alemanya
4€
-

Euronext
Suïssa
4 CHF
-

4€
4€

4€
4€

4€
4€
-

4€
4€
-

MEFF
3€
-

Mercats
USA
4 USD
4 USD

Mercats
JPY
-

4 CHF
4 CHF

3€
4€

4 USD
4 USD

-

4 CHF
4 CHF
-

1,50 €
3€
-

4 USD
4 USD
4 USD

-

Més despeses de corresponsal, broqueratge, etc.

14.7. Futurs
Opcions
S/ Accions
S/ Tipus
d’interès
S/ Índexs
S/ Matèries
primeres



Euronext
10 €
10 €

Euronext
Alemanya
10 €
10 €

Euronext
Suïssa
10 CHF
-

10 €
-

10 €
-

10 CHF
-

MEFF
13 €
-

Mercats
USA
12 USD
12 USD

-

13 €
-

12USD
12 USD

10.000 JPY
-

Més despeses de corresponsal , broqueratge , etc.
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Mercats
JPY

14.8. Productes Estructurats
Producte
Estructurat Renda Variable
Estructurat Renda Fixa
Anul.lació o modificació d’ordres

Comissió Compra/Venda
1,50% Mínim 250,00€(Sobre l’import efectiu)
1,50% Mínim 250,00€(Sobre l’import efectiu)
20,00€

14.9. Liquidació d’altres valors
Producte
Servei liquidació d’operacions tercers

Tarifa
1.000,00€ /operació

14.10. Altres operacions assimilables a les de valors:
Concepte
Comissions sobre compra/venda de metalls
preciosos per ser dipositats en un compte de
metall
 Fins a l’equivalència de 90.151,82 €
 Superior a l’equivalència de 90.151,82 €
Tramesa física de metalls preciosos (per
classe de metall)

Tarifa

0,57 % (sobre el valor efectiu) Mínim 34,56 €
+ despeses de corresponsal, swift, etc.
0,46 % (sobre el valor efectiu) Mínim 34,56€+
despeses de corresponsal, swift, etc.
2% més despeses de corresponsal, transport,
assegurança i impostos

14.11. Remuneració per préstec de valors :
Quan els Valors custodiats per Andbank siguin efectivament prestats a tercers prestataris
de mercats autoritzats, es remunerarà al client amb un 20% sobre la remuneració que
Andbank pugui rebre d’aquests tercers prestataris de mercats autoritzats.

Data d’actualització: 12 d’Agost de 2016
Nota :Tarifes amb impostos indirectes no inclosos.
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15. Organismes oficials
Relació de les empreses a considerar com a organismes oficials als efectes de tarifes a la
clientela.
Organismes Públics:
•
M.I. Consell General
•
M.I. Govern
•
Hbles. Comuns
•
Hbles. Quarts
Altres
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Organismes i Entitats:
Ambaixades
Caixa Andorrana de Seguretat Social (C.A.S.S.)
Consell Superior de la Justicia
Consolats
Delegacions Oficials Estrangeres Degudament Acreditades al Pais
Forces Elèctriques d’Andorra (FEDA)
Hospital Nostra Senyora de Meritxell
Institució Del Raonador del Ciutadà
Autoritat Financera Andorrana (AFA)
Representació Coprínceps
Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS)
Servei de Telecomunicacions d’Andorra (STA)
Tribunals / Batllies / Fiscalies
Tribunal de Comptes
Unitat de Prevenció del Blanqueig (UPB)

Aquests tipus i comissions tenen la consideració de referència
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16. Préstecs i crèdits
16.1. Taula tipus d’interès de referència ABA
Concepte

Tipus
d’interès
(anual)

EUR

CHF

CAD

USD

GBP

JPY

DKK

NOK

SEK

AUD

4,28%

4,28%

6,40%

6,31%

5,17%

4,31%

4,28%

6,30%

4,36%

5,34%

El tipus d’interès Euro de referència ABA es calcula segons la mitja aritmètica( de les cinc
entitats bancaries ) de la mitja ponderada per entitat bancària dels préstecs i crèdits amb
garantia personal concedits a particulars els últims 6 mesos en euros en base a 1 any.
El tipus d’interès de referència ABA de la resta de divises es calcula segons el tipus
d’interès Euro de referència ABA del període corresponent +/- el diferencial entre el tipus
d’interès en Euros i el tipus de la divisa corresponent , en base a un any.
16.2. Comissions
Comissió
trimestral
(sobre
límit)
Comissió
trimestral
(sobre
excés)

2,10%

2,10%

2,10%

2,10%

2,10%

2,10%

2,10%

2,10%

2,10%

2,10%

2,10%

2,10%

2,10%

2,10%

2,10%

2,10%

2,10%

2,10%

2,10%

2,10%

16.3. Comissió d’estudi i formalització
Concepte
Préstecs i crèdits fins a 2 anys
Préstecs i crèdits superiors a 2 anys i fins a 5
anys
Préstecs i crèdits de més de 5 anys




Tarifa
0,75 %
0,75 %
1,25 %

Comissió a cobrar imperativament en el moment de la instrumentació i d’una sola
vegada
Mínim per préstecs consum a particulars de 75,00 €

16.4. Comissió del no disposat (només en casos de forfait)
Concepte
Ordinari
Preferent

Tarifa
2,10 % (trimestral)
1,58 % (trimestral)

16.5. Comissió del límit de crèdit no utilitzat
0,25% trimestral (sobre el ròssec diari no utilitzat sobre el límit concedit)
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16.6. Altres
Totes les despeses (peritatges, escriptures notarials, etc.) en que incorri el banc en la
tramitació d’operacions dels clients seran a càrrec d’aquests.
Als préstecs amb interès fix, se’ls aplicarà una comissió de cancel·lació anticipada del
4,40% mínim i als préstecs amb interès variable, s’aplicarà una comissió mínima del
2,20%.

16.7. Descoberts en compte i excedit sobre el límit de crèdit
Concepte
Comissió trimestral per descobert en compte
Descobert en compte corrent

5

Comissió de reclamació de descobert en
compte corrent o excedit en pòlissa de crèdit
Préstecs ( demora)
Excedits sobre límits de crèdit

Tarifa
2,10% sobre el major saldo deutor o excedit
del trimestre
Euribor a 12 mesos + 12%(revisable
trimestralment )
31,05 € per període mensual de liquidació
Euribor a 12 mesos + 12%(revisable
trimestralment )
El tipus de referència aplicat al contracte +
12%(revisable segons el pactat )

16.8. Descoberts en compte i excedit sobre el límit de crèdit de Referència ABA
El tipus d’interès aplicable als saldos deutors i als excedits de límit de crèdit en les
operacions referenciades al tipus ABA es determinarà sumant 10 punts percentuals als
tipus ordinari aplicable a l’operació principal en cada moment, subsidiàriament al
diferencial indicat en el propi contracte.

Data d’actualització: 15 de Octubre de 2019
Nota :Tarifes amb impostos indirectes no inclosos.

5

S’aplicarà el tipus d’interès resultant d’incrementar en 12 punts el tipus d’interès de mercat ( Euríbor, Libor )a 12
mesos del darrer dia hàbil anterior al proper període de liquidació, per a cada moneda,
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17. Sol·licituds d’informació comercial
17.1. Sol·licitud d’informes comercials nacionals
Concepte
Normal (resposta de 3 a 5 dies)
Urgent (resposta d’1 a 2 dies)
Especial urgent



Tarifa
43,12 € (per informe)
64,40 € (per informe)
120,17 € (per informe)

Despeses de swift / fax incloses

17.2. Sol·licitud d’informes comercials internacionals
Concepte
Tarifa segons país
Despeses de departament d’informes
Sol·licitud d’informació per comptes de
clients per part d’empreses d’auditoria

Tarifa
17,25 € (per informe)
86,25 € (per informe)

Data d’actualització: 30 de Novembre del 2012
Nota :Tarifes amb impostos indirectes no inclosos.
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18. Tipus d’interès pels comptes de passiu
18.1. Taula tipus d’interès de referència
Concepte
Vista
Estalvi
Termini Fix
Fins a 1 any6

EUR
0,0%
0,0%

CHF
0,0%
0,0%

CAD
0,0%
0,0%

USD
0,0%
0,0%

GBP
0,0%
0,0%

JPY
0,0%
0,0%

DKK
0,0%
0,0%

NOK
0,0%
0,0%

SEK
0,0%
0,0%

AUD
0,0%
0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,00%

0,00%

0,00%

18.2. Altres
Concepte
Pla Estalvi futur
Comissió de rescat anticipat Pla Estalvi futur

Tipus a aplicar
0,00 %
Fins un màxim dels interessos rebuts pel pla
Estalvi Futur durant el darrer any natural

Data d’actualització: 18 de Desembre de 2019
Nota :Tarifes amb impostos indirectes no inclosos.
6

Abonament d’interessos al final del període
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19. Xecs i Transferències bancàries
19.1. Despeses per xecs i transferències bancàries per pagar dins del Principat
Concepte
Xecs
Transferències i confirming
Transferències permanents nòmina
(particulars )
Transferències d’emissió de nòmines
( manuals)

Tipus a aplicar
1,00% Mínim 30,00 €
1,00% Mínim 30,00 € + despeses de correu o
swift
0,25% Mínim 3,20 €
1,50€/per operació

19.2. Despeses per xecs i transferències bancàries per pagar a l’estranger
Concepte
Xecs
Transferències i confirming

Tipus a aplicar
1,5% Mínim 65,00 €
1,5% Mínim 65,00€ + despeses de correu o
swift

19.3. Despeses de correu o swift
Tarifa única de 30,00 €
19.4. Transferències Rebudes
Pagades per Caixa 0,50% Mínim 31,05€
19.5. Despeses de Gestió, modificació , incidencies SWIFT
Tarifa única de 50,00 €
19.6. Despeses per IBAN incorrecte
Tarifa única de 15,00 €
19.7. Comissió petició Imatge
Concepte
Comissió Fixa

Tarifa
6,00 € / Imatge.

Data d’actualització: 01 de Juny de 2016
Nota :Tarifes amb impostos indirectes no inclosos.
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