KARGU ETA ABONUEN BALIOESPENEI BURUZKO MUGAK KONTU PASIBO ETA AKTIBOETAN
KONTU KORRONTEETAN, KREDITU KONTUETAN ETA AURREZKI LIBRETETAN
ZORDUNKETAK
ERAGIKETA-MOTA

BALIOESPEN EGUNA INTERES-SORTZAPENARI DAGOKIONEZ

1.Txekeak.
1.1. Leihatilan edo bulego igorpenduan barne konpentsazioz.

Ordaintzen den egun bera.
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1.2. Beste bulego edo entitate batzuek irmoki ordainduak.

Ordaintzen den egun bera, horretarako bulego ordaintzaileak bere zigilua ezarriko
du ordainketa eguna ipiniz. Beharkizun hau bete ezean, kontuan kargatzen den
eguneko balioarekin zordunduko da.

1.3. Beste bulego edo entitate batzuek kobrantzara hartuak.
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Igorpendutako kontuan zordundu zen egun bera.
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4.Efektu itzuliak.
4.1. Efektu deskontatuak.
4.2. Txeke itzuliak.

Mugaegunean.
Kontuan abonatzean eman zen balioespen egun bera.

5.Aldizkako ordainagiriak, aldez aurretik zordunak kontuan zorduntzeko
baimena eman duenean.
5.1. Zordunaren kargura.
5.2. Lagatzaileari itzultzea.

Zordunketa eguna.
Abonuan erabilitako balioespena.
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6.Dibisa-erosketa.

Dibisak ematen diren egun bera.

7.Balore-erosketa.

Burtsan erosten diren egun bera.

8.Efektu helbideratuak.

Ordainketa gordailu-etxeren batea n helbideraturik duten efektuak, ha la efektuan
bertan, zelan kobrantza abisuan, igorpenduaren kontuan zordunduko dira
mugaeguneko balioarekin, bai helbideraturiko entitatearen beraren karteratik
badatoz, bai konpentsatzeko edozein sistemaren edo bankuarteko konturen baten
bitartez entitateek aurkeztu badiote (1)
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9.Kreditu-txartel eta antzekoetatik eratorriak.

Atxikipen kontratuaren arabera.

10. Beste eragiketa batzuk.

Ikus (a) oharra.
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Ordaintzen den egun bera.
Zordunketaren egun bera

(1) Beti ere, efektuak, uztaileko 16ko 19/1985 Kanbio-Letren eta Txekeen Legeak ezarritako epeetan kobrantzara aurkezten badira. Ostean, igorpenduaren
kontuan zordundutako egun bera.
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ERAGIKETA-MOTA

BALIOESPEN EGUNA INTERES-SORTZAPENARI DAGOKIONEZ

1. Eskudirutan emanak.
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Ematearen egun bera.

bulego).

3.1. Entitate berean aginduak, Espainian
3.2. Beste Entitate batzutan aginduak, Espainian.

Ematearen egun bera
Ematearen egunaren hurrengo laneguna.
Agindu-emaileari zordundutako egun bera.
Kutxabank kontuan zenbatekoa abonatzen den lanegun berean (2)

4. Efektu-deskontua

Interesen kalkulua hasten den eguna (3).

5. Aldizkako ordainagiriak aurkeztea, aldez aurretik zordunak kontuan
zorduntzeko baimena eman duenean.

Zordunketaren egun bera.

6. Dibisa-salmenta.

Dibisak lagatzearen hurrengo laneguna

www.kutxabank.com
7. Balore-salmenta.

8. Gordailuan utzitako baloreen dibidendu, interes eta titulu amortizatuen
ordainketa.

Burtsan saltzearen hurrengo laneguna
Abonatzearen egun bera.
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(2) Ondorioa izan dezan, egun hau transferentziaren gaineko informazioan agertarazi beharko da.
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(3) Interesen kalkuluan ez da sartuko efektuaren mugaeguna.

OHARRAK:

(a) Beren-beregi azaldutako beste eragiketa guztietan zordunketak eta abonuak apuntea egiten den egun berean balioetsiko dira, entitateaz kanpoko mugimendurik gertatu ez bada.
A95
32
653 Bestela, abonuak apunte-egunaren hurrengo lanegunean balioetsiko dira.
(b) Larunbatak lanegun ala ez-Ianeguntzat hartzeak, burutzen ari den eragiketaren arabera egon beharko duo Berauen formalizazioa atzeratu behar baledi, entitateenaz beste
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zioengatik (Ogasunari ordaintzea, Burtsa eragiketak, Konpentsazio Ganbara, eta abar), ez-Ianeguna izango da. Gainerako kasuetan, eragiketa egunean bertan formalizatu
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Vía daitekeenetan, laneguntzat hartuko da.
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(c) Dibisa erosketa edo salmenta kasuetan kontuan hartu beharko da, gainera, sal menta hutsari berari emandako balioespena.
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