Komisioei buruzko informazio-agiria

Kontuaren hornitzailearen izena: Kutxabank SA
Kontuaren izena: Kutxabank GAZTEENTZAKO NOMINA KONTUA
Data: 2018/12/21
 Ordainketa-kontuarekin loturiko zerbitzu nagusiak erabiltzeagatik aplikatuko diren komisioei buruzko
informazioa eskaintzen dizu agiri honek. Beste kontu batzuen komisioekin alderaketak egiten lagunduko
dizu.
 Kontuarekin loturiko beste zerbitzu batzuk erabiltzeagatik ere komisioak aplikatu daitezke, hemen jasota ez
daudenak. Emandako zerbitzuaren kontratua sinatu aurreko informazioan aurkituko duzu behar duzun
informazio guztia.
 Agiri honetan erabilitako terminoen glosario bat eskura daukazu, doan.

Zerbitzua

Komisioa

Kontuaren zerbitzu orokorrak
Kontuaren mantentze-lanak
Honako hauek barne hartzen dituen zerbitzuen zorro bat dauka:
Mugarik gabe - Presazkoak ez diren hirugarrenentzako SEPA transferentziak
Urrutiko Bankuaren bidez, 5.000 eurotik beherako guztirako zenbatekoa
Mugarik gabe - Eurotan eta Espainiako finantza-erakunde batean helbideratutako
txekeen negoziazioa
VISA DUAL txartel baten mantentze-lanen komisioa/titularra
Sticker baten mantentze-lanen komisioa

Salbuetsita1
Salbuetsita
Salbuetsita
Salbuetsita2
Salbuetsita3

Zenbateko horiek gainditzen dituzten zerbitzuak bereiz kobratuko dira.

Ordainketak (txartelak izan ezik)
Atzerriko erakundeen edo dibisatan dauden txekeen
negoziazioak
Erakunde nazionalen txekeen itzulketak eurotan
Atzerriko erakundeen edo dibisatan dauden txekeen itzulketak

Nominalaren %0,50 (12 €/txekea g.)
Nominalaren %4 (15 €/txekea gutx.)
Nominalaren %2 (20 €/txekea gutx.)

Txartelak eta eskudirua
Zordunketa-txartel bat
jaulkitzea eta mantentzea4
Kreditu-txartel bat
jaulkitzea eta mantentzea5
Txartelarekin kutxazain
automatikoetan eskudirua
zordunketa bidez
ateratzea

Urtean behin

12 €

Urtean behin

17 €

Sarea: Kutxabank
Sarea: EURO 6000
Sarea: Bankinter eta Caja Ingenieros
Sarea: Arquia Banca
Sarea: Bankia eta Sabadell
Sarea: Gainontzekoak (Estatua)
Sarea: Beste batzuk eurotan eta EEE
Beste sare batzuk

Doan
0,50 €
0,55 €
0,60 €
0,65 €
%100 CFT
1 €6
1 €7

Txartelarekin kutxazain
automatikoetan eskudirua
kreditu bidez ateratzea

Dibisa-trukea

Sarea: Kutxabank
Sarea: EURO 6000
Sarea: Bankinter eta Caja Ingenieros
Sarea: Arquia Banca
Sarea: Bankia eta Sabadell
Sarea: Gainontzekoak (Estatua)
Sarea: Beste batzuk eurotan eta EEE
Beste sare batzuk
Euroak ez diren dibisetan egindako
eragiketak truke-tasaren barruan

%3,5 (3 € gutxienez)
%3,5 (3 € gutxienez) + 0,50 €
%3,5 (3 € gutxienez) + 0,55 €
%3,5 (3 € gutxienez) + 0,60 €
%3,5 (3 € gutxienez) + 0,65 €
%3,5 (3 € gutxienez) + %100 CFT
%3,5 (3 € gutxienez) + %100 CFT
%5 (3 € gutxienez)
Eragiketaren zenbatekoaren % 3

Zorpekoak eta lotutako zerbitzuak
Esanbidezko zorpekoa
Isilbidezko zorpekoa

Zerbitzu hau ez dago erabilgarri
A) Interes zordun aplikagarria

Kontsumitzaileak: UTB8
Gainerakoak: ITN: %25

B) Zorpeko posizioak erreklamatzearen
komisioa (zorpeko egoera 6 egun natural
jarraituko epean)

35 €

C) Zorpeko saldo handiagoaren komisioa
(likidazio-epe bakoitzeko zordun saldo
handienaren gaineko ehunekoa)

Kontsumitzaileak: %4 (6 € gutx.)
Gainerakoak: %4 (6 € gutxienez)

Beste zerbitzu batzuk
Alerta-zerbitzuak SMS bidez

Nomina/Pentsioaren abonua
Diru-sarrera kontuan9
Baloreen salerosketa
Saldo aldaketak
Eragiketa txartelarekin10
Txartelaren eguneko muga

Doan
0,20 €/mezua
Doan
0,20 €/mezua
0,90 €/hilabetea txarteleko
0,90 €/hilabetea txarteleko

Zerbitzu gehigarriei buruzko informazioa11
Zerbitzuen sortaren barruan dagoen zenbatekoa gainditzen duten zerbitzuengatik aplikatuko diren
komisioei buruzko informazioa (goian adierazitako komisioak kenduta)
Zerbitzua
SEPA Noizean Behingo Transferentzia
SEPA Nomina/Pentsioa Transferentzia
SEPA Berehalako Transferentzia (Komisio
gehigarria)
Presazko Transferentzia / TARGET
Noizean Behingo Atzerrirako EZ SEPA
Transferentzia (Gastu partekatuak /
Onuradunaren esku)
SWIFT gastuak (EZ SEPA Trasnferentzia)
Noizean Behingo Atzerrirako EZ SEPA
Transferentzia (Gastuak agindu-emailearen esku)
(komisio gehigarria)
Atzerrirako Presazko EZ SEPA Transferentzia
(komisio gehigarria)
Jasotako SEPA Transferentziak

Komisioa
Bulegoa/Telefonoa
Online Bankua
Bulegoa/Telefonoa
Bulegoa/Telefonoa
Online Bankua
Bulegoa/Telefonoa
Online Bankua

%0,40 (4,50 € gutxienez)
%0,20 (2,25 € gutxienez)
%0,05 (0,90 € gutxienez)
4€
2€
%0,50 (30,00 € gutx.)
%0,25 (30,00 € gutx.)
%0,50 (12,00 € gutxienez)
9 € / eragiketa
%0,10 (18,00 € gutxienez)
%0,10 (3,00 € gutxienez)
Doan

Jasotako EZ SEPA Transferentziak (Gastuak
agindu-emaileak)
Jasotako EZ SEPA Transferentziak (Gastu
partekatuak / Onuraduna)
Agindu iraunkorra

1

Doan
%0,30 (9,00 € gutxienez)
Kutxabank Kontuak
Bulegoa/Telefonoa
Online Bankua

Doan
%0,30 (3,50 € gutx.)
%0,15 (1,75 € gutx.)

Eskakizun hauek betez gero: hilean behin gutxienez 600 euroko nomina/pentsioa/langabezia kontu honetan etengabe jasotzea
(urtean 6 diru-sarrera gutxienez), likidazio-aldi bakoitzean gutxienez 12 ordainagiri zorduntzea, titular bakoitzaren telefono
mugikorraren berri ematea, Online Bankuaren zerbitzua kontratatuta izatea eta kontu honekin loturiko eta titularrenak diren
txartel guztiekin guztira 1.200 euroko edo hortik gorako fakturazio garbia izatea edo 12 erabilera egitea likidazio-aldi bakoitzean.
Urtero egingo dira egiaztapenak. Baldintzak betetzen ez badira, likidatutako aldi bakoitzeko 38 euroko komisioa kobratuko da.
2
Kontuaren titular bakoitzeko Visa Dual txartel baten mantentze-lanen komisioa salbuetsiko da
3
Hobaridun txartel bakoitzarekin lotutako Sticker baten mantentze-lanen komisioa salbuetsita dago.
4
Informazio hau Visa Debit 26+ txartelaren kontratazioan oinarrituta dago. Nomina edo pentsioa helbideratuta izateagatik 5
euroko hobaria kalkulatu da.
5
Informazio hau Visa Classic txartelaren kontratazioan oinarrituta dago. Nomina edo pentsioa helbideratuta izateagatik eta urtean
3.000 € edo hortik gorako kontsumoa egiteagatik, 15 euroko hobaria kalkulatu da.
6
Gehieneko komisioa euro batekoa izango da Gazteen segmentuko txartelekin (K26 eta K26+) egindako diru-ateratzeetan.
Gainerako txartelekin egindako diru-ateratzeei aplikatuko zaien komisioa % 100 CFT izango da.
7
Gazteen segmentuko txartelekin (K26 eta K26+) egindako diru-ateratzeetan. Bestela, % 3 aplikatuko da (2,10 € gutxienez).
8
Kontsumitzaileentzat A+Cren gehieneko UTBa une bakoitzean indarrean dagoen diruaren interes-tasa legalaren halako 2,5
izango da. Banku-zerbitzuen bezeroaren babeserako eta gardentasunerako urriaren 28ko EHA/2899/2011 Aginduaren V.
Eranskinaren aplikazioari jarraikiz kalkulatutako UTBa (BOE 2011/10/29).
9
Doan lehen mezua/hilabetea
10
Txartel berean «Eragiketa txartelarekin» eta «Txartelaren eguneko muga» alertak kontratatzen badira, komisioa guztira hilean
0,90 eurokoa izango da.
11
Komisio gehigarriak dira «Kontuaren Zerbitzu Orokorrak» atalean zehaztutako zenbatekoak gainditzen badira, izaera
desberdinekoak direlako edo derrigorrezko baldintzak ez betetzeagatik.

