abc

Avals, fiances i garanties
deixades per l'Entitat
La informació ressaltada en negreta en aquest document és especialment rellevant

Prestació de fiances o avals bancaris davant de tercers, en garantia d'operacions d'obligacions dels
garantits i dels fiadors, per presentar davant d'organismes oficials, entitats de crèdit, societats
públiques/privades o persones físiques.
Els garantits i els fiadors es comprometen, de forma solidària, davant de Caixa d'Enginyers, a restituir-li
les quantitats que aquesta hagués de pagar al beneficiari com a conseqüència del document de l'aval
prestat, així com a satisfer les comissions i despeses que es derivessin de la formalització, execució i
extinció del contracte, incloses les causades per la intervenció de fedataris públics i els honoraris de
lletrat i drets de procurador, encara que no fos preceptiva la seva intervenció, així com els tributs que
poguessin gravar-lo directament o indirectament.
El/s fiador/s garanteixen, solidàriament entre si i amb el/s garantit/s, el compliment de les obligacions
assumides per aquests últims, de manera que Caixa d'Enginyers podrà adreçar-se, si s’escau,
indistintament contra tots o alguns dels garantits i/o fiadors. A aquest efecte, el/s fiador/s renuncien
expressament als beneficis d'excussió o ordre i de divisió. Aquest fiançament es constitueix per tot el
temps de durada del contracte, així com pel de les seves pròrrogues, expresses o tàcites, i cobreix totes
les obligacions i responsabilitats del/s garantit/s derivades del contracte i/o de la llei, sense necessitat
d'ulteriors intervencions o ratificacions per part dels fiadors.

Especificació
Obertura
Trimestral
Per reclamació de posicions deutores vençudes i impagades

Comissió
% sobre el
Mínim
límit de l'aval
(en euros)
0,50%
50,00
0,25%
30,00
30 euros

En cas d'una devolució parcial, la comissió a percebre s'aplicarà sobre l'import nominal no pagat.
Extinció de la garantia prestada: mantindrà la seva vigència mentre no hagin quedat totalment
cancel·lades les obligacions que són causa del contracte.
a. Serà necessària la devolució del document d'aval original per a l'extinció anticipada i, també, per
a la cancel·lació d’una fiança amb venciment indefinit.
b. En el cas de pèrdua del document original d'aval o fiança, serà necessari un escrit fefaent remès
pel beneficiari del document a Caixa d'Enginyers en el qual exonera l'Entitat de les obligacions
contretes en el contracte i autoritza expressament la seva cancel·lació. Aquest escrit haurà d'estar
legitimat notarialment.
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