
Comissió de manteniment 
Aplicable als comptes subjectes a aquesta comissió 
en el moment de la liquidació periOdica del compte i 
proporcional al perfode liquidat. 

Comissló d'admlnlstració 
Aplicable als comptes subjectes a comissió en el 
moment de la liqliidació peribdica de~ compte. 

Comissló de descobert , 
Aplicable sobre el saldo descobert més alt durant el 
període de liquidació. 

Liquldació d'interessos 
Fórmula utilitzada per al calcul de la liquidació d'inte
ressos creditors i deutors de comptes a la vista. 

Perlodlcltat de llquldació 1 pagament d'interessos 
1. Contractes de persones jurídiques, persones 
físiques amb activitat professional i consumidors 
amb comptes referenciats a l'eunbor. 

Excepcionalment, en data 30/09/13 es fara la 
liquidació de tots els comptes per adaptar-los al nou 
sistema integrat. ' 

2. Consumidors (excepte comptes referenciats a 
l'eurlbor, que es liquidaran per trimestres naturals). 

Excepcionalment, en data 30/09/13 es fara la 
liquidació de tots els comptes per adaptar-los al nou 
sistema integrat. 

Tipus d'interes creditor del cornpte 
Comptes amb ti pus d'interes creditor del 0,01%. 

Tipus d'interis de descobert en compte 
Aplicable a tots els comptes a la vista en euros o 
divises de persones jurfdiques i persones físiques 
amb activitat professional (no consumidors). 
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12,50 € 1 trimestre natural 
En els comptes sense moviments en el període a 
liquidar (exceptuats els efectuats pel banc peral 
cobramenVpagament d'interessos i comissions), 
i el saldo mitja creditor de les quals sigui igual o 
inferior a 150 euros, aquesta comissió es pot cobrar 
acumulada una vegada a l'any. 

0,50 € 1 anotació 
En queden exemptes les anotacions per deute de 
xecs i pagarés, abonament i debit d'interessos i 
comissions, ingressos i reintegraments en efectiu 
i les 5 primeres anotacions de cada mes amb 
independencia deis conceptes anteriors. 

4,50% 1 mfnim 15 € 

S'aplica un divisor de 360 dies. 
Les liquidacions es fan sempre per saldos mitjans 
(no per saldos diaris). 

1. Per trimestres naturals, excepte que es produeixi 
un desccibert al compte per saldo comptable, en 
aquest cas es fa l'últim dia del mes en que aquest 
s'hagi produi"t. 
Primera liquidació d'acord amb el nou criteri: 
31/12/13. 

2. Per trimestres. Es fa cada dia 24 de l'últini mes 
del respectiu període de liquidació. 
Primera liquidació d'acord amb el nou criteri: 
24/12/13. 

Els comptes amb ti pus d'interes creditor del 0,01% 
passen a ti pus d'interes del 0,00%. 

29,00% nominal anual. 
33,71% TAE (liquidacions mensuals). 
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Modificació de les condicions contract!Jals de determinats serveis bancaris 

Tipus d'interes de descobert en comptes de 
consumidors 

Aquest tipus d'interes no pot donar lloc a una 

Aplicable a tots els comptes a la vista en euros o 
divises de persones físiques consumidors. 

taxa anual equivalent (TAE) superior a 2,5 vegades 
l'interes legal deis diners. 

Certificació negativa de residencia 
Sol-licitud per compte i petició del client de 

25 € (*) 
Es repercuteixen les taxes per la retirada de la 
certificació que apliqui la Direcció General de la 
Policia en cada moment. 

la certificació negativa de residencia (s'aplica 
només a clients no residents). 

Tipus d~interes saldo creditor comptes 
referenciats en euros 

S' aplica el tipus d'interes mitja de l'euríbor 
publicat pel BCE menys el diferencial pactat, amb 
arrodoniment a la baixa al múltiple més proper 
d'1/20 punt (0,05). 

Canvi del tipus d'interes aplicable als comptes en 
euros referenciats a l'euríbor. 

Servei de cobertura de descoberts A partir del proxim 12 d'octubre es deixa sense 
efecte aquest servei. Traspas automatic entre comptes vinculats per 

l'import exacte del descobert. Per a la cobertura de descoberts entre comptes 
vinculats es requereix ordre expressa previa en 
cada cas. 
Els descoberts en compte es liquiden al tipus 
d'interes de descobert aplicable en cada moment. 

(*) S'hi aplica també I'IVA corresponent. 

CONCEPTE 

Quota anual targeta 
(principal i addicional) 
amb independencia del 
volum de facturació 

Liquidació mensual 
d'operacions 
Targetes de particulars 

Liquidació mensual 
d'operacions 
Targetes d'empreses 

NOVES CONDJCIONS APLICABLES A PARTIR 
DEL 12 D'OCTUBRE DÉ 2013 

TARGETES DE CREDIT: 
·Ti pus Classic particulars: targeta principal: 43,00 €; addicional: 20,00 € 
·Ti pus Oro particulars: targeta principal: 90,00 €; addicional: 37 € 
·Ti pus Revolving: 25,00 € 
·Ti pus Classic empresa: 36,00 € 
·Ti pus Oro empresa: 60,10 € 

TARGETES DE DEBIT: 
·Ti pus debit particulars i empresa: 25,00 € 

DISPOSITIU VIA T: 
• Quota d'alta: 50,00 € 
• Quota de servei: 15,00 € 

Sense perjudici del que s'ha exposat anteriorment, es mantenen les 
tarifes especials acordades amb determinats col-lectius ijo productes les 
quotes deis quals siguin gratuTtes. 

El carrec en compte es fa l'últim dia habil del mes, amb data valor l'últim 
dia natural del mes. 
lnclou les operacions realitzades fins al dia 25 de cada mes o habil 
anterior. 

El carrec en compte es fa el dia 5 de cada mes o habil anterior, amb data 
valor del dia del debit. 
lnclou les operacions realitzades durant el mes anterior. 

Comissió per retirada 
d'efectiu 

Comissió per consulta 
de saldos i moviments 
en caixers 

Comissió per éompra 
en zona no euro 

Comissió i interessos 
de pagaments no 
atesos 

Retirades debit 

Retirades credit 

.xARXA PROPIA (StRViREOJ 

Ptbllia E!htita't Altre~ ·entifat$ 

Octubre 2013 

XA~~sJ\t.r~i'les 
.<r[ayi~Jtlt)Tsj 
internac¡qnajs) 

GratuTta 1,2% m in. 0,8 € 4.5% m in. 3,5 € 

4,0%mín. 3,0 € 4,5% min. 3,5 € 5,0% min. 4,0 € 

S' aplica a totes les tipologies de targetes. No hi ha un nombre mínim de 
comissions gratu'ites (carencia) pera cap producte. 
Les disposicions en efectiu a crédit generen interessos des del dia de 
l'operació, independentment de la forma de pagament. 
Les disposicions en efectiu en zona no euro no generen el cobrament d'una 
comissió addicional, excepte la indicada en el quadre pera xarxes alienes. 

Exempta en caixers automatics propis i O, 75 € en la resta de caixers. 

3,0% per operació. 

Comissió: 35,00 € per reclamació de posició deutora. 
lnteressos: igual que l'interes de fraccionament 1 ajornament, incrementat en 
0,3 punts. 
La comissió i els interessos s'apliquen per cada pagament no ates, i s'apliquen 
una vegada al mes amb efecte retroactiu. 
El ti pus d'interes de pagaments no atesos peral dispositiu VIA Tés del 2,30%. 

Excedits en targetes de Els imports que excedeixin el límit de credit es carreguen immediatament al 
credit compte de debit vinculat a la targeta. 

Fraccionament 

Ajornament 

lnteressos de 
fraccionament 
i d'ajornament 

Reliquidació 

Enviament de targetes 
a domicili 

Els interessos es calculen des del dia de l'operació. 
La primera fracció es cobra en la liquidació del mes següent al de l'operació. 

Els interessos a cobrar es calculen des del dia de l'operació. 
Les opcions ¡:fer poder ajornar operacions són les següents: 
·lmport fix: l'import fix a cobrar inclou part de capital, comissions i interessos. 
• Percentatge: elpercentatge a cobrar inclou part de capital, part de comissions 
i els interessos per ajornament. 

Les operacions fraccionades i ajornades tenen un tipus d'interes nominal 
mensual de: 
· Credit Classic /Oro- 2,00% TAE maxima: 27,24% 
• Credit Empresa - 1,05% TAE maxima: 13,55% 
• Revolving -1,70% TAE maxima: 22,76% 

Existeix la possibilitat de sol-licitar l'ájornament de l'última liquidació una vegada 
ja ha estat carregada en compte. 

El sol·licitant i, si són diferents, el titular sol-liciten al banc i l'autoritzen perqué 
pugui remetre'ls al domicili les renovacions o prorrogues de les targetes 
caducades, o en cas de perdua. El banc també el pot remetre les targetes que 
consideri que els poden interessar, sense que l'usuari quedi obligat a acceptar
les n'i assumeixi cap obligació pel que fa a aquestes targetes. Únicament 
aquestes targetes seran operatives si l'usuari voluntariament decideix fer els 
tramits necessaris per activar-les. Aquestes targetes poden ser activades 
mitjanQant trucada telefonica o qualsevol altre sistema a distancia acceptat 
pel banc en cada moment. El sol·licitant i, si escau, el titular poden denegar o 
revocar aquesta autorització en el moment de la formalització del contracte de 
targeta o en qualsevol moment posterior. 
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condicions contractuals de determinats serveis bancaris 

Venciment del contracte 
de credit 
Vigencia del compte 
associat al contracte de 
credit una vegada vengut. 

Liquidació d'interessos 
Fórmula utilitzada peral 
calcul de la liquidació 
d'interessos creditors i 
deutors de comptes de 
credit. 

Liquidació d'interessos 
imposicions a termini fix 
Fórmula utilitzada peral 
calcul de la liquidació 
d'interessos de les 
imposicions a termini fix. 

Penalitzacions per 
cancel·lació anticipada 
d'imposicions 
Fórmula utilitzada peral 
calcul de la penalització 
que cal aplicar. 

Carta de renovació de 
diposits 

Liquidacions per 
períodes naturals 

El compte corrent associat al contracte de credit es manté en vigor de 
manera indefinida, i opera a partir del venciment com un compte corrent 
ordinari amb les condicions anteriorment indicades, excepte oposició 
expressa del titular o deis titulars, que s'ha de manifestar en el termini 
maxim de tres mesos des de la data de venciment, i s'entén que la no 
manifestació en contrari en el termini indicat o la utilització del compte 
significa el consentiment a la continu"itat del compte com a compte corrent 
ordinari. 

S'aplica un divisor de 360 dies. 

Es consideren els mesos de 30 dies i s'aplica un divisor de 360 dies. 
Entrada en vigor: a partir del 12/10/2013 i pera tot el període liquidat. 

1% nominal anual de l'import disposat, totalment o parcialment, des de 
la data de la cancel·lació anticipada fins a la data de venciment de la 
imposició (es manté el 4%, ja existent, per als diposits creixents). 
L'import de la penalització no pot ser superior al total deis interessos 
bruts meritats des de la data valor de la formalització fins a la data de 
cancel·lació. 

La carta que rebia 15 dies abans del venciment del diposit amb les noves 
condicions la rebra després de la seva renovació. 

A partir de la primera renovació, les liquidacions es taran pels períodes 
acordats, de data a data. 



lmport del servei 7,50 €* trimestrals. 

* S'hi aplica també I'IVA corresponent. 

CONCePI'E 

Clients amb 
- contracte de 
servei de Banca 
a Distimcia 
(BANCA online) 

CONCEPTE 

Clients amb 
servei d'Avisos 

N()VES··OONDICJONS AfJUCASl.ES A PAittlíl 
DEL 12 D'()CTUBRI OE 2013 

A partir del 12 d'octubre de 2013, tots els clients que tinguin contractat el 
servei de Banca a Distancia (BANCA online) rebran la correspondencia deis seus 
comptes, incloses les relatives al canvi de condicions o tarifes, exclusivament en 
format electronic, i accediran a la correspondencia a través d'aquest servei, o a 
través de les pagines d'lnternet pertanyents al banc, o a través de l'adre¡;:a de 
correu electronic, mobil o mitja similar que qualsevol deis titulars hagi comunicat 
al banc en cada moment, i es considerara rebuda per tots els titulars sense cap 
altre requisit. 
Així i tot, continuaran rebent per correu postal els documents que, per motius 
legals o operatius, el banc consideri en cada moment que els ha de continuar 
enviant. 
Si voste desitja continuar rebent per correu postal la totalitat de la seva 
informació bancaria, o modificar la forma de recepció de la seva correspondencia, 
pot fer-ho, a partir d'aquesta data, a través del servei de Banca a Distancia o 
dirigint-se a la seva oficina. 

NOVE$ c9N~téNs lPt.lc~jL~>APARTtR 
DEL 12 O'QC'tVSRE DI 2013 

A partir del12 d'octubre de 2013, la facturació que s'aplicara als clients que 
tinguin actiu el servei d'Avisos de BANCA online sera per semestres successius 
ven¡;:uts i es liquidara l'últim dia habil del mes en que finalitzi aquest període de 
facturació. Els 20 primers avisos SMS enviats al client dins de cada període de 
facturació seran gratu"its. A partir de l'avís 21, es percebran 0,15 euros per cada 
avís SMS addicional enviat que sigui facturable (0,20 euros per cada avís SMS a 
mobils d'operadors internacionals). -

Noves condicions aplicables a serveis bancaris ijo de pagament contractats amb el banc per persones jurí
diques o persones fisiques que actuin en l'ambit de la seva activitat professional o empresarial 

Peral suposit que el client sigui persona física que actua en l'ambit de la seva activitat professional o empresarial, 
s'acorda que no és aplicable I'Ordre'EHA/2899/2011, de 28 d'octubre, de transparencia i protecció del client 
de serveis bancaris, ni la Circulár 5/2012, de 27 de juny, del Banc d'Espanya, a entitats de credit i prove"idors de 
serveis de pagament, sobre transparencia deis serveis bancaris i responsabilitat en la concessió de préstecs. 
lgualment, en el cas indicat, es determina expressament que no és aplicable el que s'estableix al títol 111 de la 
Llei 16/2009, de 13 de novembre, de serveis de pagament, així com els articles que s'esmenten en l'article 
23, apartat 1r de la mateixa llei, i les seves disposicions de desenvolupament, ni els pactes deis contractes 
derivats de les citades normes. En concret, per a aquests casos, Banc Sabadell pot modificar les condicions 
del contracte comunicant-ho al client amb un termini d'1 mes d'antelació. 
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