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ORDAINKETA ZERBITZUAK
1.- KUOTA MOTAK
Urteko Mantentze-Kuota

Nagusia

Osagarria/Onuraduna

35,00 €
75,00 €
75,00 €

20,00 €
50,00 €
45,00 €

25,00 €
60,00 €

25,00 €
----

A) Kreditu-txartelak
- Txartel arrunta
- Urrezko txartela
- Business txartela
B) Zordunketa-txartelak
- Txartel arrunta
- Urrezko txartela

C) Beste txartel eta ordainketa-gailu batzuk (jaulkipen edo berritzeagatik eta mantentzeagatik)
- Teleordainketa “Via T” (1)
- Hobaridun gasolio-txartela
- Autopista-txartela
- Kanbio-txartela
- Gordailu-txartela
- Aurreordainketa-txartela

30,00 €
20,00 €
20,00 €
25,00 €
6,00 €
14,00 €

---20,00 €
20,00 €
----------

(1) Igorpeneko/berritzeko kuota 50 €-koa izango da.

2.- ESKUDIRUA ZORDUNKETAN ATERATZEKO ERAGIKETA (kutxazainetan)
Komisioa
Sarean bertan

Salbuetsita
(Kutxabank eta Cajasur-eko kutxazain sarean)

EURO 6000 sarean

0,50€ eragiketako

Bankinter eta Caja de Ingenieros

0,55€ eragiketako

Arquia Banca

0,60€ eragiketako

Bankia eta Sabadell

0,65 € eragiketako

Estatu barneko gainerako sareetan

Kutxabank-ek kutxazainaren jabe den
erakundeak kobratutako komisioaren %100
jasanaraziko du.

Europako Ekonomia-Eremuan
(eurotan egindako eragiketak)

Kutxabank-ek kutxazainaren jabe den
erakundeak kobratutako komisioaren %100
jasanaraziko du.

Gainerako sareetan

%3; 2,10€-ko gutxienekoa
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3.- ESKUDIRUA KREDITUAN ATERATZEKO ERAGIKETA (kutxazainetan)
Komisioa
Sarean bertan
EURO 6000 sarean
Bankinter eta Caja de Ingenieros

%3,5; 3,00€-ko gutxienekoa
(Kutxabank eta Cajasur-eko kutxazain sarean)
%3,5; 3,00€-ko gutxienekoa + 0,50€ eragiketako
%3,5; 3,00€-ko gutxienekoa + 0,55€ eragiketako

Arquia Banca

%3,5; 3,00€-ko gutxienekoa + 0,60€ eragiketako

Bankia eta Sabadell

%3,5; 3,00€-ko gutxienekoa + 0,65€ eragiketako

Estatu barneko gainerako sareetan

%3,5; 3,00€-ko gutxienekoa + kutxazainaren jabe den
erakundeak kobratutako komisioaren %100

Europako Ekonomia-Eremua
(eurotan egindako eragiketak)

%3,5; 3,00€-ko gutxienekoa + kutxazainaren jabe den
erakundeak kobratutako komisioaren %100

Gainerako sareetan

%; 3,00€-ko gutxienekoa
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4.- BESTE ERAGIKETA BATZUK TXARTELAREKIN
Komisioa
Txartelen kopia
- Teleordainketa “Via T” ....................................
- Gainerako kreditu eta zordunketako txartelak (arrunta, urrezkoa,
Business eta abar) .....................................................
Saldo-kontsultak edo kutxazainetako mugimenduak
- Sarean bertan ..........................
- Beste sare nazional batzuetan..........................
Ikuskizun edo ekintzetarako sarreren salmenta, berezko
txartelekin edo kanpokoekin, Kutxabankeko edozein kanaletatik

50,00 € kopia bakoitzeko
5,00 € kopia bakoitzeko

Salbuetsita
0,60 € kontsulta bakoitzeko

4,00 € sarrera bakoitzeko

Bestelako eragiketak berezko kutxazainetan (nazionalak bakarrik)
- Transferentziak txartelen kargura (1)

% 0,20,
2,25 €-ko gutxienekoa

- Transferentziak libreten kargura (nazionalak bakarrik)

% 0,20,
2,25 €-ko gutxienekoa

Txarteletarako alertak
Zerbitzu horrengatik, bezeroak zenbatekoa finkatu ahal izango du,
hortik aurrera Kutxabank-k mezua igor diezaion txartelarekin
eragiketak egin direla informatzeko.

2,00 € txartel eta hilabete
bakoitzeko

Irudiak txarteletan
Zerbitzu horren bidez txartelari bezeroak ekarritako irudia jartzeko
eskatu ahal izango da.

6,00 € txertaketa bakoitzeko

(1) Komisio horri epigrafe honetako eskudirua kredituan ateratzeko eragiketari dagokion komisioa
gehituko zaio, kreditu-txartelarekin eragiketak egitean. Zordunketa-txartelarekin jardunez gero, ez
da komisio hori aplikatuko.

5. IRAUNGITAKO POSIZIO ZORDUNAK EDO ZORPEKO ZEHATZAK ERREKLAMATZAGATIKO
KOMISIOA.
Ez ordaindutako egoera bakoitzeko, eta bezeroarekin dagokion kudeaketa pertsonalizatua egin
ostean (kudeaketa hori sinesgarriro jasota geratuko da), hori erregularizatzeko eskatuz, “Iraungitako
posizio zordunak edo zorpeko zehatzak erreklamatzeagatiko komisioa” sortuko da. Komisio hori
kontuan likidatuko da, eta 35 €-koa izango da haren zenbatekoa.
6. DIBISA ALDAKETAGATIKO KOMISIOA.
Dibisa eurotara aldatzen deneko likidazioetan, likidazioaren zenbatekoaren gaineko % 3,00ko
komisioa jasoko da.

7. ATZERAPENAGATIKO KOMISIOA.
Txartelarekin egindako erosketa bakoitzean, 12 hilabete arteko epean interesik gabe finantzatutako
eragiketa eskatzean, 45 €-ko komisioa aplikatuko da kudeaketa-gastu gisa. Aplikagarriak bankuak
igorritako lehen ordainagirian.
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8. TXARTELEKO KREDITUA GAINDITZEAREN GAINEKO IREKITZE KOMISIOA.
Txarteleko kreditu eskuragarria 30 euro edo gehiagotan gainditzen denean, hileko likidazio bakoitzean
gainditutako zenbatekoaren gain %3-ko komisioa aplikatuko da, 6 euroko gutxienekoarekin.
9. EUROGUNEKOAK EZ DIREN TXARTELENGATIKO KOMISIOA KUTXAZAINETAN
% 3,00ko (gutxienez 3,00 €) komisioa aplikatuko da Eurogunekoak ez diren herrialdeetako
erakundeek igorritako txartelek berezko kutxazainak erabiltzeagatik.

10. LARRIALDIKO TXARTELA ORDEZKATZEAGATIK
175,00 euroko komisioa aplikatuko da. Larrialdiko txartela ordezkatzeko zerbitzua atzerrian bidaian
dauden txartelen titularrei eskainiko zaie. Ordezkapena gutxienez 24 ordutan (urrezko txarteletan,
AEB eta Kanada barruan) eta gehienez 3 lanegunetan (kasu guztietan) egingo da.

11. LARRIALDIKO ESKUDIRUA ATERATZEAGATIK (1.000 euro arte ateratako kopurua)
60 euroko komisioa aplikatuko da. Larrialdiko eskudirua ateratzeko zerbitzua atzerrian bidaian dauden
txartelen titularrei eskainiko zaie. Ateratze hori eraginkor bilakatuko da erakunde jaulkitzaileak
baimendu eta gehienez 24 orduko epean.

12. AURREORDAINKETA TXARTELA KARGATZEAGATIKO KOMISIOA.
% 4,00ko komisioa aplikatuko da, 3,00 euroko gutxienekoarekin.

13. SALTOKIAK
Komisioa
Deskontua edo komisioa

Sistemara atxikitzeko kontratuan
hitzartutako baldintzak aplikatuko dira

Saltokiko terminal zerbitzua (ST)
- STaren edo hori ordezkatzen duen sistema
alternatiboaren alta edo ordezkapena

260,00 euro instalazioagatik

- ST mugikorraren edo hari gabekoaren
mantentzea (GPRS, Bluetooth edo antzekoak)

50,00 euro hilean

- Gainerako STen mantentzea

30,00 euro hilean

1. oharra

Interes-tasaren, komisioen edo kreditu-txartelen edo ordainketa-baliabide elektronikoen
jaulkipen-kontratuetan aplikagarriak diren gastu aplikagarrien aldaketak bezeroei aldez
aurretik eta banaka jakinaraziko zaizkie, bi hilabeteko aurrerapenarekin gutxienez.

