ATZERRIRA EGINDAKO
ORDAINKETAK

EPIGRAFEA

Egun honetatik indarrean:

1. orria 2(e)tik

53

2019.01.18
53.1.- TXEKEEN IGORPENA ATZERRIAREKIKO
KOMISIOA
Epigrafea

ERAGIKETA MOTA ETA KONTZEPTUA
0,50
-

Gutxienekoa
eurotan
9,00
30,00

-

30,00

%
53.1.1
53.1.2

KONTUTIK likidatutako eragiketak. Igorpen-komisioa.
Igorritako txekea baliogabetzea. Komisio bakarra
dokumentuko.
“Stop Payment” igorpena. Komisio bakarra dokumentuko.

53.1.4

53.2.- NEGOZIAZIOAN EDO KOBRANTZAREN KUDEAKETAN ERABILITAKO BIDALKETA
ARRUNTAK ETA DOKUMENTARIOAK.
KOMISIOA
Epigrafea

ERAGIKETA MOTA ETA KONTZEPTUA
0,60
0,80

Gutxienekoa
eurotan
35,00
40,00

0,20
0,10
0,10

20,00
20,00
20,00

-

20,00

-

30,00

%
53.2.1
53.2.2
53.2.3
53.2.4
53.2.5
53.2.6
53.2.7

Bidalketa arruntak
Bidalketa dokumentarioak
Bidalketa arruntak edo dokumentarioak
“ONARPEN" bidez
“ORDAINKETA GERORATU” bidez
“ATZERAPEN, LUZAPEN edo BERANDUTZE” bidez
(hilekoa) Ikus 3. oharra
Protestoaren kudeaketa edo ez ordaintzeagatiko aitorpena
(protestoagatiko gastuez gain) (efektuko)
Erregistratutako beste erakunde batetara intsuldatzea
(bidalketako)

1. oharra Bidalketa arrunt gisa hartzen da letra, txeke, zor-agiri edo bestelako igorpen-dokumentuaz
soilik osatutakoa. Bidalketak beste edozein dokumentu biltzen duenean (aurrekoak jaso
ala ez) bidalketa dokumentariotzat hartuko da.
2. oharra Bankuak zorroan sartutako bidalketa guztiei aplikatuko dizkie komisio horiek, atzerriko
komisio-emaileak gastu guztiak igorlearen kargura direla finkatzen duenean. Bidalketak
gastuak lagatzailearen kontura izatea baldintzatzen badu, hari atzerrian bizi diren komisioemaileen tarifa aplikatuko zaio eta, horrez gain, likidazioko kanbioaren % 0,2 jasoko da
onuradunarengandik, 6,00 euroko gutxienekoarekin.
3. oharra Atzerapenagatiko, luzapenagatiko edo berandutzeagatiko komisioa igorleari aurkeztu eta
hogeita hamar egun naturalen buruan jasoko da ageriko bidalketetan eta
mugaeguneratzen denetik hogeita hamar egun naturaletatik aurrera, ordainketa geroratuko
bidalketetan.
4. oharra Bidalketaren mugaeguna 180 egun baino gehiagokoa izango balitz, hiruhileko % 0,3ko
komisio osagarria jasoko da (hilabeteka proportzionalki bana daitekeena) eta gutxienez
9,00 eurokoa izango da aipatutako epearen gehiegizkoaren gainean kalkulatuta.
Komisio hori gordailu edo dokumentuen zaintza gisa kobratuko da eta bezeroak zerbitzu
hori espresuki eskatzen duenean jasoko da. Kobrantza-kudeaketan hartutako eragiketetan
izango da aplikagarria esklusiboki.

53.3.- DOKUMENTU KREDITUEN ETA ORDAINKETA AGINDU DOKUMENTARIOEN JAULKIPENA.

ATZERRIRA EGINDAKO
ORDAINKETAK

EPIGRAFEA

Egun honetatik indarrean:

2. orria 2(e)tik

53

2019.01.18

Epigrafea

ERAGIKETA MOTA ETA
KONTZEPTUA

KOMISIOAK
Irekitzeagatik
Arriskuagatik
(behin bakarrik) (*) (hiru hilez behin) (*)
%

Gutxienekoa %
eurotan
53.3.1
Aurreabisua
30,00
53.3.2
DOKUMENTU KREDITUAK 0,75
60,00
0,30
53.3.3
ORDAINKETA AGINDU
0,60
30,00
DOKUMENTARIOAK
53.3.4
Aldaketagatik (2. oharra)
20,00
53.3.5
Ezeztaezintasunagatik (7.
0,20
20,00
oharra)
(*) Komisio horiek kreditua irekitzeko agindua ematean jasoko dira.

Ordainketa
geroratuagatik
(hilekoa) (*)
Gutxienekoa % Gutxienekoa
eurotan
eurotan
25,00
0,20
25,00
-

-

-

1. oharra Korrespontsalak ordainketa egindako egunaren, kreditu arruntari edo dokumentu-kredituari
jarraiki, eta bankuak dibisak ordainketaren estalduratzat kokatzen ditueneko balorazio
errealaren dataren artean igarotako egunei dagokien interesak jasoko dira, aginduemailearen edo ordaintzaile korrespontsalaren kontuan egon daitekeen saldoa albo batera
utzita.
2. oharra Komisio hori kreditu arruntaren edo dokumentu-kredituaren agindu-emaileak horren
aldaketa eskatzen duenean aplikatuko da, aldaketa bakoitzean, eta zenbatekoa
areagotzeak edo eragiketaren epea zabaltzeak ekar ditzakeen komisio osagarrien
kobrantza albo batera utzita.
3. oharra Ordainketa geroratuagatiko
kalkulatuko da.

komisioa

ordainketaren

atzerapen-aldiaren

gainean

4. oharra 30,00 euroko komisioa jasoko da negoziatutako dokumentuetan ordainketa egin edo
adostasuna eman aurretik agindu-emaileari aldez aurreko kontsulta egitea ekartzen duen
desadostasunen bat ikusten denean, horrekin aldez aurretik hitzartu denean, betiere, eta
ordainketa ukatu ordez desadostasunak argitzeko kudeaketa egiten denean. Aginduemaileari jasanaraziko zaio dokumentuen lagatzaileak onartu ezean.
5. oharra Dokumentu-kreditu berriztagarrietan (Revolving), irekitzeagatiko komisio guztiez gain, %
0,75eko komisioa jasoko da, berriztapen bakoitzean 60,00 euroko gutxienekoarekin.
6. oharra “STAND BY” kreditu kontingenteei 51. epigrafeko tarifa aplikatuko zaie, izaeraren arabera.
7. oharra Komisio hori kreditu arruntaren edo dokumentu-kredituaren agindu-emaileak horren
aldaketa eskatzen duenean aplikatuko da eragiketaren epea luzatzeak edo zenbatekoa
handitzeak sor ditzakeen komisio osagarrien kobrantza albo batera utzita.

