NOMINAK, TRANSFERENTZIAK ETA
ABONATZEKO BESTE AGINDU BATZUK
EUROTAN - SEPA

EPIGRAFEA

Egun honetatik indarrean:

1. orria 2(e)tik

82

2019.01.15

ORDAINKETA ZERBITZUAK
1.

BESTE ERAKUNDE BATZUETARA IGORRITAKO SEPA TRANSFERENTZIAK –
BANAKAKO AGINDUAK

ZEHAZTAPENA

Eragiketa bakoitzeko komisioa
%

Gutxienezkoa €

1. SEPA transferentzia arruntak (*)

0,4

4,5

2. SEPA nomina ordainketak

0,05

0,9

3. SEPA berehalako transferentziak
4. Presazko transferentizak - Urgenteak -Target –FMA
(1. Oharra)

4,00€
(transferentzia arrunten gaineko
gastu gehigarria)
0,5

30

5. Transferentziak baliogabetzea

5,00€ (bakara)

6. Posta elektroniko edo mugikorreko mezuen
bidalketa (3. Oharra)

0,20€(bakarra)

Posta

Indarrean
dauden
posta
tarifak

(*) Komisioaren gehieneko zenbatekoa 450 euro.

2.

ABONATZEKO AGINDUAK EUSKARRI MAGNETIKOAN/FITXATEGIA
Ordainketa aginduak

Gutxienezkoa €

%

1. Transferentziak erakunde bertako kontuetan

salbuetsita

2. Nomina ordainketak erakunde bertako kontuetan

salbuetsita

3. Transferentziak beste erakundeetako kontuetara

0,1

1,5

4. SEPA nomina ordainketak beste erakundeetako
kontuetan

0,04

0,3

5. “Egun bereko” SEPA aginduak (2. Oharra)
6. Target transferentziak (1. Oharra)

0,5€
(transferentzia arrunten zein nomina arrunten
gaineko gastu gehigarria)
0,15

10

NOMINAK, TRANSFERENTZIAK ETA
ABONATZEKO BESTE AGINDU BATZUK
EUROTAN - SEPA

EPIGRAFEA
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Kutxabanken fitxategiak aurkezteko ordutegiak:
TRANSFERENTZIA MOTA

KUTXABANKEN JASOTZEKO
MUGA ORDUA

ABONUA

(astelehenetik ostiralera)
Target Transferentziak
“Egun Bereko” SEPA
Transferentziak/Nominak
SEPA Transferentziak/Nominak

14:45
12:45

PREMIAZKOA*
EGUN BEREAN

MUGARIK GABE

HURRENGO EGUN
BALIODUNEAN

*45 minututan, gutxi gorabehera

Kausa teknikoak edo ezinbestekoak direla eta, fitxategiak gauzatzeko agindu-emaileak aipatutako datan
prozesatu ezingo balira, nahiz eta aurrez zehaztutako ordutegi barruan aurkeztu, Kutxabank erator daitekeen
edozein erantzukizunetik salbuetsita geratuko da.

1. oharra

Target/“Urgenteak” hartzen dira, prozedura bereziak erabilita, erakunde esku-hartzaileek
funtsak kargu-egunean bertan ordainduta geratzen direla bermatzen duteneko
transferentziak.

2. oharra

“Egun bereko” transferentziak izango dira, funtsak hartzailearen kontuan bidalketaren
egun bereko balio-datarekin ordainduta geratzen direla bermatzen dutenak.

3. oharra

Bezeroak hala eskatuta, 0,20 €-ko komisioa kobratuko da transferentziaren onuradunari
kanal desberdinen bidez (bulegoa, telefonoa eta Internet), posta elektronikoa edo
mugikorreko mezua bidalita, egindako transferentziaren berri ematen zaionean.

4. oharra

Euskarri magnetiko bidezko tarifa murriztua aplikatu ahal izateko, jasotako zinta
magnetiko bakoitzeko eragiketa kopuruak 200 edo gehiagokoa izan beharko du.

5. oharra

Kontuko ordainketa bidez egindako nominen ordainketetan, erakundek ez dio
onuradunari ordainketaren abisurik igorriko, aurrez enpresak hartzaileari igorritako
hartzekoen banakako likidazio-orrian horren jakinarazpena jasota izango baitu.
Enpresak erakundek kontuko abonuaren abisua igor dezan eskatzen duenean, 0,07 euro
eta kontuko ordainketa bakoitzarengatik indarrean dagoen posta-tarifa sortuko da.

6. oharra

Nominen ordainketan sor daitezkeen atzerapenak saihesteko, enpresa agindu-emaileak
baldintza hauek beteko ditu:
- Behar adinako eta kontuetan egiaztatutako funts eskuragarriak, gutxienez nomina
ordaindu aurreko egunetik.
. Euskarri magnetikoan
5 egun baliodun
. Zerrendan edo eskuzko zerrendan 8 egun baliodun

7. oharra SEPA eremua 34 herrialdek osatzen dute: Europar Batasuneko Estatu kideak (28) gehi
Islandia, Liechtenstein, Monako, Norvegia, San Marino eta Suiza.

