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Document informatiu de les 
comissions 

 
         

Nom del proveïdor del compte: TARGOBANK 

Nom del compte: Compte corrent 

Data: 10 agost  2022 

 El present document l'informa sobre les comissions aplicades per la utilització dels 

principals serveis associats al compte de pagament. L'ajudarà a comparar-les amb les 

comissions d'altres comptes. 

 També poden aplicar-se comissions per la utilització d'altres serveis associats al compte 

que no es recullen aquí. Trobarà tota la informació al contracte d'obertura de compte, 

d'emissió de targeta i a la informació precontractual. 

 Té a la seva disposició, de forma gratuïta, un glossari dels termes utilitzats al present 

document. 

 

Servei Comissió  
Serveis generals del compte  
Manteniment del 
compte 

Manteniment 
Mensual 
Comissió anual total: 

 
9,00 € 

108,00 € 

Pagaments (excloses les targetes)  
Transferències SEPA en euros immediata online i 

sucursal 
 

1,00 € 

SEPA en euros estàndard online            0,10% (mín. 1,00 €, 
máx.40,00€) 

SEPA en euros estàndard en 
sucursal 

           0,30% (mín. 3,00 €, 
máx.140,00 €) 

SEPA en moneda estrangera 
estàndard sucursal i online entre 
comptes de l'ordenant sobre pròpia 
entitat 

0,00 € 

SEPA en moneda estrangera 
estàndard online 

0,50% (mín. 20,00 €) 

SEPA en moneda estrangera 
estàndard sucursal 

0,15% (mín. 2,00 €, 
màx. 50,00 €) 

No SEPA en moneda estrangera 
estàndard online                                                     

0,40% (mín. 10,00€) 

No SEPA en moneda estrangera 
estàndard sucursal 

0,60% (mín. 2,00€) 

Canvi de divisa                                   0,20% (mín. 12,00 €) 

Ordre permanent 
 

Sobre la pròpia/altres entitats                                   No comporta cost addicional al 
de les transferències 
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Targetes i efectiu  
Emissió i 
manteniment 
d'una targeta de 
dèbit 

Emissió                                                                          
Manteniment anual                                                                            
Comissió anual total 

 35,00 € 
35,00 € 
35,00 € 

Emissió i 
manteniment 
d'una targeta de 
crèdit [Visa 
Classic] 

Emissió 
Manteniment 
Comissió anual total 

45,00 € 
45,00 € 
45,00 € 

Retirada d'efectiu 
a dèbit mitjançant 
targeta en caixers 
automàtics 

Nacional caixer propi i Euro 
Automatic Cash                                              

0,00 € 

Nacional altres entitats 100% Comissió fixada pel 
titular del caixer (CTC) 

Retirada d'efectiu 
a crèdit 
mitjançant targeta 
en caixers 
automàtics 

Nacional caixer propi i Euro 
Automatic Cash 

3% (mín. 3,00 €) 

Nacional altres entitats                              3% (mín. 3,00 €) 

Descoberts i serveis connexos  
Descobert exprés           Servei no disponible 

Descobert tàcit Comissió de descobert o excés 
(sobre el descobert comptable més 
gran produït en el període de 
liquidació) 
 
Tipus d'interès (1) 

 
Reclamació de  
posicions deutores 

4,5% (mín. 0€) 
                                  
 
 
 

7,25 % 
                                 

                                     34,00 € 

Altres serveis  
Negociació i 
compensació de 
xecs 

Xecs nacionals en euros de la 
mateixa entitat  

0,20% (màx. 3.000,00 €) 

Xecs nacionals en euros d'una altra 
entitat                  

0,30% (màx. 3.000,00 €) 

Devolució de 
xecs 

Xecs nacionals en euros 4,5% (mín. 15,00 €) 

Servei d'alertes 
(SMS, email o 
similar) 

Per missatge 0,20 € 

Missatge sobre pagaments amb 
targetes                                            

0,20 € 

 

(1) No s'aplicarà un tipus d'interès que doni lloc a una taxa anual equivalent (TAE) superior a 2,5 vegades el 
tipus d'interès legal dels diners. 


