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Document informatiu de les 

comissions 

 
         

Nom del proveïdor del compte: TARGOBANK  

Nom del compte: COMPTE PRÒXIM  

Data: 10 d´agost de 2022  

• Aquest document informa sobre les comissions que s’apliquen al compte per utilitzar els 
principals serveis associats al paquet COMPTE PRÒXIM, i ajuda a comparar-les amb les 
comissions d’altres comptes. 

• També s’hi poden aplicar comissions per emprar altres serveis associats al compte que 
no es recullen aquí. Tota aquesta informació es pot trobar en el contracte d’obertura de 
COMPTE PRÒXIM, en la informació precontractual i en el “Fullet de Tarifes de 
Comissions, Condicions i Despeses repercutibles als clients per a les operacions i serveis 
bancaris”. 

• Té a la seva disposició, de manera gratuïta, un glossari dels termes que es fan servir en 
aquest document.  

 

Servei Comissió  
Serveis generals del compte  
Manteniment del 
Compte 

Manteniment complint condicions  
Mensual  
Comissió anual total: 
 

 
0,00 € 
0,00 € 

Manteniment complint condicions  
Mensual 
Comissió anual total: 

 
8,00 € 

96,00 € 
Pagaments (excloses les targetes)  
Transferencias SEPA en euros immediata en línia i 

sucursal 
 

1,00 € 
SEPA en euros estàndard en línia            0,00 € 
SEPA en euros estàndard a sucursal          0,30% (mín. 3,00 €, 

máx.140,00 €) 
SEPA en moneda estrangera estàndar 
sucursal i en línia entre comptes de 
l´ordenant sobre la mateixa entidad 

0,00 € 

SEPA en moneda estrangera estàndar 
en línia  

0,50% (mín. 20,00 €) 

SEPA en moneda extranjera estàndard 
a sucursal 

0,15% (mín. 2,00 €, 
máx. 50,00 €) 

No SEPA en moneda estrangera 
estàndar en línia                                                     

0,40% (mín. 10,00 €) 

No SEPA en moneda extranjera 
estàndard a sucursal 

0,60% (mín. 2,00 €) 
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Canvi de divisa                                   0,20% (mín. 12,00 €) 
Orden permanente 
 

Sobre la maitexa/altres entitats                                   Sin coste adicional al de 
las transferencias 

Targetes y efectius  
Emissió i 
manteniment d’una 
targeta de dèbit 

Emissió                                                                         
Manteniment                                                                            
Comissió anual total  

0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

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

Emissió 
Manteniment 
Comissió anual total 

0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

Retirada d’efectiu 
a dèbit mitjançant 
targeta als caixers 
automàtics   

Nacional mateix caixer i EURO 
AUTOMATIC CASH 
 
Nacional altres entitats 
     Inferior a 150 € 
      
 
     Des 150 €  

0,00 € 
 
 

100% Comissió fixada 
pel titular del caixer 

(CTC) 
 

0,00 € 
Retirada d’efectiu 
a crèdit mitjançant 
targeta als caixers 
automàtics 

Nacional mateix caixer 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 elevat 
produït en el període de liquidació) 
 
 Tipus d’interès (1) 
 
Reclamació de   
posicions deutores 

4,5% (mín. 0,00 €) 
                                  
 
 

7,25 % 
                                 

                  
 hasta 34,00 € 

Altres serveis  
Negociació i 
compensació de 
xecs 

Xecs nacionals en euros de la mateixa 
entitat 

0,00 € 

Xecs nacionals en euros d’una altra 
entitats                   

0,00 € 

Devolución de 
cheques 

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

Servicio de alertas 
(SMS, email o 
similar) 

Per missatge SMS 0,20 € 
Per missatge de correu electrònic 0,00 € 

 

(1) No s’hi 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.   
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Paquet de serveis Comissió  
Paquet de serveis COMPTE PRÒXIM 
 
 
 
 
 
 
 
Mantenimiento de la cuenta de pago 
 
Transferències SEPA en euros estàndard 
en línia fins a 6.000 € mensuals  
 
[Il·limitat] Negociació i compensació de 
xecs nacionals en euros  
 
Emissió i manteniment d’una targeta de 
dèbit per titular  
 
Emissió i manteniment d’una targeta de 
crèdit (Visa Classic) per titular  
 
 [Il·limitat] Retirada d’efectiu a dèbit als 
caixers automàtics, nacional mateix caixer 
i EURO AUTOMATIC CASH. Altres xarxes 
nacionals des de 150 €  
 
[Il·limitat] Retirada d’efectiu a una 
sucursal diferent  
 
Manteniment del compte d’estalvi  
 
[Il·limitat] Servei d’alertes correu electrònic 
 
 
 
 
 
 

Mensual  
Comissió anual total complint 
condicions  
 
Mensual 
Comissió anual total incomplint 
condicions  

0,00 € 
0,00 € 

 
 

8,00 € 
96,00 € 

Els serveis que excedeixin aquestes quantitats es cobren per separat.  
 


