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I. DISPOSICIONS GENERALS

BANC D’ESPANYA
6888

Correcció d’errors de la Circular 2/2019, de 29 de març, del Banc d’Espanya,
sobre els requisits del document informatiu de les comissions i de l’estat de
comissions, i els llocs web de comparació de comptes de pagament, i que
modifica la Circular 5/2012, de 27 de juny, a entitats de crèdit i proveïdors de
serveis de pagament, sobre transparència dels serveis bancaris i
responsabilitat en la concessió de préstecs.

Havent observat errors en la Circular 2/2019, de 29 de març, del Banc d’Espanya,
sobre els requisits del document informatiu de les comissions i de l’estat de comissions, i
els llocs web de comparació de comptes de pagament, i que modifica la Circular 5/2012,
de 27 de juny, a entitats de crèdit i proveïdors de serveis de pagament, sobre transparència
dels serveis bancaris i responsabilitat en la concessió de préstecs, publicada en el BOE
núm. 81, de 4 d’abril de 2019, i en el seu suplement en català, se’n fan les rectificacions
oportunes referides a la versió en llengua catalana:
1. A la pàgina 11, a l’apartat u de la disposició final primera, on diu «Circular XX/2019,
de xx de xx», ha de dir «Circular 2/2019, de 29 de març».
2. A la pàgina 12, a l’apartat quatre de la disposició final primera, on diu «Circular
XX/2019», ha de dir «Circular 2/2019».
3. A la pàgina 14, a la fila nou de la primera columna de l’annex 1 «Llista dels serveis
més representatius associats a un compte de pagament», on diu «Retirada d’efectiu a
dèbit mitjançant una targeta en caixers automàtics», ha de dir:
«Retirada d’efectiu
a dèbit mitjançant una targeta en caixers automàtics».
4. A la pàgina 14, a la fila deu de la primera columna de l’annex 1, on diu «Retirada
d’efectiu a crèdit mitjançant una targeta en caixers automàtics», ha de dir:
«Retirada d’efectiu
a crèdit mitjançant una targeta en caixers automàtics».
5. A les pàgines 15 a 20, es modifica, exclusivament, el format de les taules que
inclou l’annex 2, en la forma que es mostra a continuació, i se’n deixa inalterat el contingut
material:
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5.1 A la pàgina 15, en el punt 1 de l’apartat a) de l’annex 2, el format de la taula
«Llista de serveis i subrúbriques» se substitueix pel que figura a continuació:
Llista de serveis i subrúbriques
Serveis generals del compte
Manteniment del compte
Pagaments (excloses les targetes)
Transferència
Ordre permanent
Targetes i efectiu
Emissió i manteniment d'una targeta de dèbit
Emissió i manteniment d'una targeta de crèdit
Retirada d'efectiu
a dèbit mitjançant una targeta en caixers automàtics
Retirada d'efectiu
a crèdit mitjançant una targeta en caixers automàtics
Descobert i serveis connexos
Descobert exprés
Descobert tàcit
Altres serveis
Negociació i compensació de xecs
Devolució de xecs
Servei d'alertes (SMS, adreça electrònica o similar)

5.2 A la pàgina 16, en el punt 1 de l’apartat b) de l’annex 2, el format de la taula
«Serveis generals del compte» se substitueix pel que figura a continuació:
Serveis generals del compte
Manteniment del compte

Manteniment
[Inseriu-ne la periodicitat]
Comissió anual total

[**] €
[**] €

5.3 A la pàgina 17, en el punt 2 de l’apartat b) de l’annex 2, el format de la taula
«Pagaments (excloses les targetes)» se substitueix pel que figura a continuació:
Pagaments (excloses les targetes)
Transferència

SEPA en euros immediata en línia
fins a [**] €
més de [**] €
SEPA en euros estàndard en línia
SEPA en moneda estrangera
estàndard sucursal
No SEPA en moneda estrangera
estàndard en línia
Canvi de divisa

[**] % (mín. [**] €)
[**] % (mín. [**] €)
[**] €
[**] % (mín. [**] €)
[**] % (mín. [**] €)
[**] €
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5.4 A la pàgina 17, en el punt 3 de l’apartat b) de l’annex 2, el format de la taula
«Targetes i efectiu» se substitueix pel que figura a continuació:
Targetes i efectiu
Emissió i manteniment
d'una targeta de dèbit

Emissió i manteniment
d'una targeta de crèdit

Emissió
Manteniment
[Inseriu-ne la periodicitat]
Comissió anual total
Emissió
Manteniment
[Inseriu-ne la periodicitat]
Comissió anual total

[**] €
[**] €
[**] €
[**] €
[**] €
[**] €

5.5 A la pàgina 18, en el punt 4.3 de l’apartat b) de l’annex 2, el format de la taula
«Targetes i efectiu» se substitueix pel que figura a continuació:

Targetes i efectiu
Retirada d'efectiu
a dèbit mitjançant una
targeta en caixers
automàtics

[Entitat 1, entitat 2, entitat 3]
[Entitat 4]
fins a [**] €
més de [**] €
[Entitat 5]
fins a [**] retirades el mes
més de [**] retirades el mes
Altres entitats

[0] €
[**] €
[0] €
[0] €
[**] €
[**] % CTC

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 112

Divendres 10 de maig de 2019

Secc. I. Pàg. 4

5.6 A la pàgina 18, en el punt 5.2 de l’apartat b) de l’annex 2, el format de la taula
«Targetes i efectiu» se substitueix pel que figura a continuació:

Targetes i efectiu
Retirada d'efectiu
a crèdit mitjançant una
targeta en caixers
automàtics

[Entitat 1, entitat 2, entitat 3]
fins a [**] €
més de [**] €
Per retirades a crèdit
[caixer propi]
Per retirades a crèdit
Altres entitats
Per retirades a crèdit

[**] €
[0] €
[**]% (mín. [***] €)
[**]% (mín. [***] €)
[**] % CTC
[**] % (mín. [**] €)

5.7 A la pàgina 19, en el punt 6 de l’apartat b) de l’annex 2, el format de la taula
«Descoberts i serveis connexos» se substitueix pel que figura a continuació:
Descoberts i serveis connexos
Descobert exprés

Obertura
Tipus d'interès
Reclamació de posicions
deutores

[**] €
[**] %
[**] €

5.8 A la pàgina 19, en el punt 7 de l’apartat b) de l’annex 2, el format de la taula
«Altres serveis» se substitueix pel que figura a continuació:
Altres serveis
Negociació i compensació
de xecs
Devolució de xecs

Xecs nacionals en euros

[**] % (mín. [**] €)

Xecs nacionals en euros

[**] % (mín. [**] €)

5.9 A la pàgina 19, en el punt 8 de l’apartat b) de l’annex 2, el format de la taula
«Altres serveis» se substitueix pel que figura a continuació:
Altres serveis
Servei d'alertes (SMS,
adreça electrònica o
similar)

Per missatge
Missatge sobre
pagaments amb targeta

[**] €
[**] €
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5.10 A la pàgina 19, en el punt 5 de l’apartat c) de l’annex 2, el format de la taula
«Paquets de serveis» se substitueix pel que figura a continuació:
Paquet de serveis

Comissió

Paquet de serveis [marca comercial]

[Inseriu-ne la periodicitat ]
Comissió anual total

Manteniment del compte

[**] €
[**] €

[**] Transferència SEPA en euros estàndard
en línia fins a [**]
Emissió i manteniment d'una targeta de
dèbit
[**] Retirada d'efectiu a dèbit en caixers
automàtics [entitat 1]
[**] Retirada d'efectiu en una sucursal
diferent
[Il·limitat ] Servei d'alertes (SMS, adreça
electrònica o similar)
Els serveis que excedeixin aquestes quantitats s'han de cobrar separadament.

5.11 A la pàgina 20, en el punt 8 de l’apartat c) de l’annex 2, el format de la taula
«Informació sobre els serveis addicionals» se substitueix pel que figura a continuació:
Informació sobre els serveis addicionals
Informació sobre les comissions aplicades pels serveis que excedeixin la quantitat coberta
pel paquet de serveis (excloses les comissions indicades anteriorment).
Servei

Comissió

Retirada d'efectiu en una sucursal diferent

http://www.boe.es
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