AVÍS D’ESPECIAL INTERÈS
Ref. Modificació condiciones econòmiques comptes corrents i llibretes d’estalvi
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Comuniquem a tots els nostres clients amb comptes amb finalitat_NO CONSUM , persones
jurídiques o persones físiques que desenvolupin alguna activitat econòmica, comercial o
professional que, des del 30 d'abril de 2016, els seran aplicables les condicions següents
als seus Comptes Corrents i Llibretes d'Estalvi en qualsevol de les seves modalitats:
•

Liquidació mensual d'interessos creditors, deutors, comissió de manteniment i
descobert. Els períodes de liquidació transcorreran des de l'últim dia de cada mes fins a
l'últim dia del mes següent.
Conseqüència de la modificació de la manera de computar els períodes de liquidació,
el pròxim dia 30/04/2016 tindrà lloc una liquidació extraordinària que es correspondrà
amb el període comprès entre la data d'última liquidació de cada
compte i el 30/04/2016. En aquesta data les comissions i l’interès es liquidaran de
manera proporcional al període de temps transcorregut, conforme a les condicions que
fins a aquest moment eren les pactades.

•

Comissió de manteniment del compte, segons el detall següent:
a. Comissió de 8 euros mensuals per a comptes el primer titular del qual sigui una
persona jurídica.
b. Comissió de 5 euros mensuals per a comptes el primer titular del qual sigui una
persona física, però la finalitat del compte sigui per a ús en l’exercici d’una activitat
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econòmica, comercial o professional (comptes amb finalitat NO CONSUM ).

•

Comissió de descobert en compte del 4,00%, amb un mínim de 12 euros, sobre el
major descobert o saldo comptable deutor que el compte hagi tingut en cada període
de liquidació.

•

Interès deutor del 25,00% TAE (22,53% nominal anual), als descoberts en compte
corrent o llibreta d’estalvi en qualsevol de les seves modalitats.
Us recordem que l’Entitat no s’obliga a acceptar disposicions en descobert. Com a
conseqüència, si es produeix algun saldo a favor d’aquesta, ha de ser reintegrat
pels titulars immediatament, sense necessitat de cap requeriment.
En cas de descoberts, els interessos deutors es generaran dia a dia i es liquidaran amb
la periodicitat pactada.

•

Comissió per reclamació de posicions deutores vençudes, descoberts o
excedits: 45 euros per cada període ininterromput de descobert reclamat
efectivament.

•

Interès creditor de remuneració del 0,00% TAE (0,00% nominal anual).

12 d’abril 2016

________________________________________ ___________________
Comptes amb finalitat NO CONSUM: comptes que registren moviments propis d’una activitat econòmica,
comercial o professional.
1

V01-16

