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I. DISPOSICIÓNS XERAIS

BANCO DE ESPAÑA
6888

Corrección de erros da Circular 2/2019, do 29 de marzo, do Banco de España,
sobre os requisitos do documento informativo das comisións e do estado de
comisións, e os sitios web de comparación de contas de pagamento, e que
modifica a Circular 5/2012, do 27 de xuño, a entidades de crédito e provedores
de servizos de pagamento, sobre transparencia dos servizos bancarios e
responsabilidade na concesión de préstamos.

Advertidos erros na Circular 2/2019, do 29 de marzo, do Banco de España, sobre os
requisitos do documento informativo das comisións e do estado de comisións, e os sitios
web de comparación de contas de pagamento, e que modifica a Circular 5/2012, do 27 de
xuño, a entidades de crédito e provedores de servizos de pagamento, sobre transparencia
dos servizos bancarios e responsabilidade na concesión de préstamos, publicada no
«BOE», suplemento en lingua galega ao n.º 81, do 4 de abril de 2019, procede efectuar as
seguintes correccións:
1. Na páxina 12, no número un da disposición derradeira primeira, onde di «Circular
XX/2019, do xx de xx», debe dicir «Circular 2/2019, do 29 de marzo».
2. Na páxina 13, no número catro da disposición derradeira primeira, onde di
«Circular XX/2019», debe dicir «Circular 2/2019».
3. Na páxina 14, na fila cinco da primeira columna do anexo 1, «Lista dos servizos
máis representativos asociados a unha conta de pagamento», onde di «Retirada de
efectivo a débito mediante tarxeta en caixeiros automáticos», debe dicir:
«Retirada de efectivo
a débito mediante tarxeta en caixeiros automáticos».
4. Na páxina 14, na fila seis da primeira columna do anexo 1, onde di «Retirada de
efectivo a crédito mediante tarxeta en caixeiros automáticos», debe dicir:
«Retirada de efectivo
a crédito mediante tarxeta en caixeiros automáticos».

Sec. I. Páx. 1
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5. Nas páxinas 14 a 20 modifícase, exclusivamente, o formato das táboas incluídas
no anexo 2, na forma que se mostra a continuación, deixando inalterado o seu contido
material:
5.1 Nas páxinas 14 e 15, no punto 1 da letra a) do anexo 2, o formato da táboa «Lista
de servizos e subrúbricas» substitúese polo que figura a continuación:
Lista de servizos e subrúbricas
Servizos xerais da conta
Mantemento da conta
Pagamentos (excluídas as tarxetas)
Transferencia
Orde permanente
Tarxetas e efectivo
Emisión e mantemento dunha tarxeta de débito
Emisión e mantemento dunha tarxeta de crédito
Retirada de efectivo
a débito mediante tarxeta en caixeiros automáticos
Retirada de efectivo
a crédito mediante tarxeta en caixeiros automáticos
Descuberto e servizos conexos
Descuberto expreso
Descuberto tácito
Outros servizos
Negociación e compensación de cheques
Devolución de cheques
Servizo de alertas (SMS, correo electrónico ou similar)

5.2 Na páxina 16, no punto 1 da letra b) do anexo 2, o formato da táboa «Servizos
xerais da conta» substitúese polo que figura a continuación:
Servizos xerais da conta
Mantemento da conta

Mantemento
[inserir periodicidade]
Comisión anual total

[**] €
[**] €
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5.3 Na páxina 16, no punto 2 da letra b) do anexo 2, o formato da táboa «Pagamentos
(excluídas as tarxetas)» substitúese polo que figura a continuación:
Pagamentos (excluídas as tarxetas)
Transferencia

SEPA en euros inmediata en liña
até [**] €
máis de [**] €
SEPA en euros estándar en liña
SEPA en moeda estranxeira estándar
sucursal
Non SEPA en moeda estranxeira
estándar en liña
Cambio de divisa

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

5.4 Na páxina 17, no punto 3 da letra b) do anexo 2, o formato da táboa «Tarxetas e
efectivo» substitúese polo que figura a continuación:
Tarxetas e efectivo
Emisión e mantemento
dunha tarxeta de débito

Emisión e mantemento
dunha tarxeta de crédito

Emisión
Mantemento
[inserir periodicidade]
Comisión anual total
Emisión
Mantemento
[inserir periodicidade]
Comisión anual total

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

5.5 Na páxina 17, no punto 4.3 da letra b) do anexo 2, o formato da táboa «Tarxetas
e efectivo» substitúese polo que figura a continuación:

Tarxetas e efectivo
Retirada de efectivo
a débito mediante tarxeta
en caixeiros automáticos

[Entidade 1, Entidade 2, Entidade
3]

[0] €

[Entidade 4]
até [**] €
máis de [**] €

[**] €
[0] €

[Entidade 5]
até [**] retiradas ao mes
máis de [**] retiradas ao mes

[0] €
[**] €

Outras entidades

[**] % CTC
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5.6 Na páxina 18, no punto 5.2 da letra b) do anexo 2, o formato da táboa «Tarxetas
e efectivo» substitúese polo que figura a continuación:

Tarxetas e efectivo
Retirada de efectivo
a crédito mediante tarxeta
en caixeiros automáticos

[Entidade 1, Entidade 2, Entidade
3]
até [**] €
máis de [**] €
Por retiradas a crédito

[**] €
[0] €
[**]% (mín.[***]€)

[caixeiro propio]
Por retiradas a crédito

[**]% (mín. [***]€)

Outras entidades
Por retiradas a crédito

[**] % CTC
[**] % (mín. [**] €)

5.7 Na páxina 18, no punto 6 da letra b) do anexo 2, o formato da táboa «Descubertos
e servizos conexos» substitúese polo que figura a continuación:
Descubertos e servizos conexos
Descuberto expreso

Apertura
Tipo de xuro
Reclamación de
posicións debedoras

[**] €
[**] %
[**] €

5.8 Na páxina 18, no punto 7 da letra b) do anexo 2, o formato da táboa «Outros
servizos» substitúese polo que figura a continuación:
Outros servizos
Negociación e
compensación de cheques
Devolución de cheques

Cheques nacionais en
euros

[**] % (mín. [**] €)

Cheques nacionais en
euros

[**] % (mín. [**] €)

5.9 Na páxina 19, no punto 8 da letra b) do anexo 2, o formato da táboa «Outros
servizos» substitúese polo que figura a continuación:
Outros servizos
Servicio de alertas (SMS,
correo electrónico ou similar)

Por mensaxe
Mensaxe sobre pagamento
con tarxeta

[**] €
[**] €

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplemento en lingua galega ao núm. 112

Venres 10 de maio de 2019

Sec. I. Páx. 5

5.10 Na páxina 19, no punto 5 da letra c) do anexo 2, o formato da táboa «Paquetes
de servizo» substitúese polo que figura a continuación:
Paquete de servizos

Comisión

Paquete de servizos [marca comercial]

[inserir periodicidade]
Comisión anual total

Mantemento da conta

[**] €
[**] €

[**] Transferencia SEPA en euros estándar
en liña até [**]
Emisión e mantemento dunha tarxeta de
débito
[**] Retirada de efectivo a débito en
caixeiros automáticos [Entidade 1]
[**] Retirada de efectivo en sucursal distinta
[ilimitado] Servizo de alertas (SMS, correo
electrónico ou similar)
Os servizos que excedan estas cantidades cobraranse por separado.

5.11 Na páxina 20, no punto 8 do número c) do anexo 2, o formato da táboa
«Información sobre os servizos adicionais» substitúese polo que figura a continuación:
Información sobre os servizos adicionais
Información sobre as comisións aplicadas polos servizos que excedan a cantidade cuberta
polo paquete de servizos (excluídas as comisións anteriormente indicadas).
Servizo

Comisión

Retirada de efectivo en sucursal distinta

http://www.boe.es
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