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Targetes i ús de caixers 

 

Conté tarifes de comissions per serveis de pagament, per tan, no estan subjectes a verificació pel 

Banc d’Espanya. 

 

Les tarifes recollides en aquest Epígraf tenen caràcter de màxim i s’apliquen a tots els clients 

(consumidors i no consumidors). 

 

Targetes de Crèdit i Dèbit 
Com. por operació Comissions 

% Mín.(€) Euros Períod. 

1. TARGETES DE CRÈDIT 

1.1 Comerços Segons contracte. 
1.2 Titulars 

1.2.1 Quotes de emissió, renovació i manteniment 
 Targetes Classic principals - - 40,00  any 

 Targetes Classic beneficiàries - - 25,00 any 

 Targetes DUAL - - 25,00 any 

 Targetes Premier principals - - 65,00 any 

 Targetes Premier beneficiàries - - 40,00 any 

 Targetes Business principals - - 65,00 any 

 Targetes Business beneficiàries - - 40,00 any 

 Targetes MOVE - - 0,00 any 

1.2.2 Disposicions d’efectiu 
1.2.2.1 Disposicions a finestreta o en caixers automàtics a crèdit 

De la pròpia Entitat 2,00% 2,00 - - 

Entitats amb acord  2,00% 2,20   

Resta d’entitats nacionals 2,00% 

 

2,20 
(+ 

comissió 
Entitat) 

 

  

Altres Entitats internacionals 4,50% 3,00 - - 

1.2.2.2 Disposicions d’efectiu a dèbit (veure nota 1ª) 

De la pròpia Entitat - - - - 

Entitats amb acord (després de la 5ª operació mes/soci) 

• Euro 6000 

• Euro 6000 Caixa d’Arquitectes, S.C.C. 

• Euro Automatic Cash i Euronet 

• Resta d’entitats financeres amb acord 

• Cashback 

- 

 

0,55 

0,60 

0,85 

0,65 

0,30 

- - 

Resta d’entitats nacionals  
Comissió 

Entitat - - 

Altres Entitats internacionals 3,00% 3,00 - - 

1.2.2.3 Disposicions d’efectiu a crèdit MOVE     
De la pròpia Entitat 2,00% 2,00 - - 

Entitats amb acord (després de la 5ª operació mes/soci) 

• Euro 6000 

• Euro 6000 Caixa d’Arquitectes, S.C.C. 

• Euro Automatic Cash i Euronet 

• Resta d’entitats financeres amb acord 

• Cashback 

- 

 

0,55 

0,60 

0,85 

0,65 

0,30 

- - 
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Resta d’entitats nacionals 
 

 
Comissió 

Entitat - - 

Altres Entitats internacionals 

3,00% 
(després 

de la 5ª 

operació) 

3,00 
(després de 

la 5ª 

operació) 

- - 

1.2.3 Consulta de saldos i moviments  0,50 -  
1.2.4 Duplicats i reposició de targeta per pèrdua (veure nota 2a) 

Targetes ordinàries - - 3,00 - 

1.2.5 Gestió de Reclamacions d’impagament (veure nota 3a) - - 25,00   

1.2.6 Traspàs de fons amb càrrec al límit de crèdit 2,00% 2,00   

1.2.7 Pagament personalitzat (veure nota 4a 
Per cancel·lació anticipada total o parcial sobre el capital 

que s’amortitzi. 
0,50% - - - 

2. TARGETES DE DÈBIT 

1.1 Comerços Segons contracte. 
1.2 Titulars 

1.2.1 Quotes d’emissió, renovació i manteniment 
 Targetes Base - - 35,00 any 

 Targetes Business - - 25,00 any 

 Targetes Business beneficiàries - - 25,00 any 

 Targetes MOVE     0,00 any 

 Targetes DUAL - - 25,00 any 

1.2.2 Disposicions de efectiu 
1.2.2.1 Disposicions a finestrera o en caixers automàtics a crèdit 

De la pròpia Entitat - - - - 

Entitats amb acord (després de la 5ª operació mes/soci) 

• Euro 6000 

• Euro 6000 Caixa d’Arquitectes, S.C.C. 

• Euro Automatic Cash i Euronet 

• Resta d’entitats financeres amb acord 

• Cashback 

- 

 

0,55 

0,60 

0,85 

0,65 

0,30 

- - 

Resta d’entitats nacionals  
Comissió 

Entitat - - 

Altres Entitats internacionals 3,00% 3,00 - - 

1.2.2.2 Disposicions d’efectiu a dèbit MOVE 

De la pròpia Entitat - 0,00 - - 

Entitats amb acord (després de la 5ª operació mes/soci) 

• Euro 6000 

• Euro 6000 Caixa d’Arquitectes, S.C.C. 

• Euro Automatic Cash i Euronet 

• Resta d’entitats financeres amb acord 

• Cashback 

- 

 

0,55 

0,60 

0,85 

0,65 

0,30 

- - 

Resta d’entitats nacionals  
Comissió 

Entitat - - 

Altres Entitats internacionals 

3,00% 
(després 

de la 5ª 

operació) 

3,00 
(després de 

la 5ª 

operació) 

- - 

1.2.3 Consulta de saldos i moviments  0,50 -  
1.2.4 Duplicats i reposició de targeta per pèrdua  (veure nota 2a) 

Targetes ordinàries - - 3,00 - 

1.2.5 Gestió de Reclamacions d’impagament(veure nota 3a) - - 25,00   

1.2.6 Pagament personalitzat 
Per cancel·lació anticipada total o parcial sobre el capital 

que s’amortitzi 
0,50% - - - 
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2. TARGETES DE CRÈDIT I DÈBIT 

2.1 Comissió per canvi de divises (sobre l'import que resulti el contravalor en euros de les 

transaccions en divises segons canvi obtingut en els Sistemes de Pagament en la data en què 

practiqui la liquidació corresponent) 

Targetes Premier, Classic, DUAL, Business i BASE 2,50% - - - 

Targetes  MOVE 0,00%    

3. SERVEI VIA T. Dispositiu de pagament dinàmic en autopistes de peatge 

3.1 Alta del servei / duplicat (en concepte de participació 
del client en el preu del dispositiu) 

- - 15,00 - 

3.2 Manteniment - - 15,00 - 

4. SERVEI TERMINAL PUNT DE VENDA (TPV) 

4.1 Alta del TPV o substitució a petició del client - - 25,00 - 

4.2 Manteniment del TPV - - 120,00 any 

4.3 Manteniment del TPV Virtual   48,00 any 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA 1ª. No tots els caixers tenen la opció d’operar a dèbit amb targetes de crèdit  

 

NOTA 2ª. Queda exempt el cost del duplicat sempre que el soci hagi lliuri la targeta a duplicar 

 

NOTA 3ª. Es cobrarà una sola vegada per impagat i únicament quan es produeixi aquesta reclamació. 

 

NOTA 4ª. Pagament personalitzat és un sistema especial d'ajornament de pagaments que consisteix 

en que el reemborsament d'una o diverses operacions es realitza mitjançant pagaments 

mensuals en les condicions, inclòs el tipus d'interès, previstos en el contracte formalitzat 

amb el client 

 

 

Les modificacions de tipus d'interès, comissions o despeses repercutibles que afectin als contractes  

de targetes o de mitjans electrònics de pagament es comunicaran als clients de manera individual 

amb un termini d'antelació de 2 mesos respecte a l'entrada en vigor d'aquesta modificació. Quan el 

contractant sigui un no consumidor, amb un termini d'antelació raonable respecte a l'entrada en 

vigor de la modificació, mitjançant la publicació al tauler d'anuncis de les oficines o qualsevol altre 

mitjà. 

 


