ANNEX 1: TARIFES DE COMISSIONS BANCÀRIES,
CONDICIONS I DESPESES REPERCUTIBLES:
PERSONES FÍSIQUES
MANTENIMENT DEL COMPTE (liquidació semestral)
TARIFES PER SERVEIS BANCARIS:

COMPTE ÚNIC

Si el patrimoni gestionat és igual o superior a 3.000 euros
Si s'aporta cada mes, com a ingrés recurrent, un import igual o superior a 700 euros
En cas de pertànyer al programa MEDIOLANUM A LA TEVA MIDA
En cas de disposar d’un crèdit immobiliari vigent a l’entitat

GRATUÏT (1.1)

En cas de no donar-se cap dels requisits anteriors

5 euros /mes

TARIFES PER SERVEIS BANCARIS:
Si el patrimoni gestionat és igual o superior a 25.000 euros i pertany al programa
MEDIOLANUM A LA TEVA MIDA.

COMPTE EVOLUCIÓ
GRATUÏT (1.2)
COMPTE FREEDOM
exclusiva per a persones físiques

TARIFES PER SERVEIS BANCARIS:
Si el patrimoni gestionat és igual o superior a 30.000 euros
Si el saldo mitjà és igual o superior a 15.000 euros

GRATUÏT (1.3)

En cas de pertànyer al programa MEDIOLANUM A LA TEVA MIDA
En cas de disposar d’un crèdit immobiliari vigent a l’entitat
En cas de no donar-se cap dels requisits anteriors

7,50 euros /mes

TARIFES PER SERVEIS BANCARIS:

COMPTE ZERO

Si hi ha patrimoni gestionat o s'han fet moviments voluntaris en els darrers 6 mesos a la
meritació
TARIFES PER SERVEIS BANCARIS:

GRATUÏT per a comptes actius (1.4)
COMPTE CREIXEMENT

Exclusiu per a clients entre 18 i 29 anys

GRATUÏT (1.5)

TARIFES PER SERVEIS BANCARIS:

SEGON COMPTE

Exclusiu per a clients ja titulars o cotitulars d'un compte ÚNIC, EVOLUCIÓ, Freedom o
CREIXEMENT.

GRATUÏT els tres primers mesos
(1.7)

Exempció de la comissió de manteniment de la TARIFA per a clients nous

TARIFES
SERVEIS
BANCARIS:

Tipus d'interès
creditor

COMPTE ÚNIC
COMPTE CREIXEMENT

COMPTE EVOLUCIÓ

Per a nous clients persones
físiques durant els 3 primers
mesos: de 0 € a 15.000 € al
1,75% nominal anual i, a partir
de 15.000 €, al 0 % nominal
anual;
Resta de clients 0 % nominal
anual fins al 30 de setembre de
2020 (2.1)

De 0 € a 1.000 € al 0 %
nominal anual. A partir
de 1.000 € fins a 5.000 €
a l'1 % nominal anual. A
partir de 5.000 € fins a
10.000 € al 2 % nominal
anual (2.2)

Tipus d’interès
deutor

GRATUÏT (1.6)

COMPTE FREEDOM
exclusiva per a persones
físiques
De 0 € a 15.000 € al 0,0 %.
A partir de 15.000 € fins a
250.000 €: Per a nous clients al
1,75 % nominal anual durant
els 3 primers mesos.
Resta de clients: segons
compliment de requisits (2.3)
entre el 0 %' i el 0,50 %nominal
anual fins al 30 de setembre de
2020.

COMPTE ZERO
SEGON COMPTE

0 % (2.4)

7,364% nominal (7,50% TAE)

NEGOCIACIÓ I COMPENSACIÓ DE XECS NACIONALS EN EUROS
(Xecs emesos en euros per la pròpia entitat o per altres entitats estatals abonables a Espanya)
TARIFES PER SERVEIS BANCARIS:

COMPTE ÚNIC
COMPTE FREEDOM
COMPTE EVOLUCIÓ
COMPTE CREIXEMENT
SEGON COMPTE

Ingrés de xecs

GRATUÏT

Emissió de xec bancari
Devolució de xecs

NFOR 0264.0.1.71

COMPTE ZERO

[Ed. 07/2020]

GRATUÏT

0,10 % s/import.
Mín. 2,40 EUR
Màx. 12,00 EUR

1 % s/nominal.
Mín. 2,40 EUR

1 % s/nominal.
Mín. 2,40 EUR
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ANNEX 1: TARIFES DE COMISSIONS BANCÀRIES,
CONDICIONS I DESPESES REPERCUTIBLES:
PERSONES FÍSIQUES

TARGETES VISA
TARIFES PER SERVEIS BANCARIS:
Emissió i manteniment d’una targeta de dèbit
Primer any
Visa Electron
Anys successius
Primera targeta addicional (3.1)
Emissió i manteniment d’una targeta de crèdit
Primer any
Visa Classic
Anys successius
Primera targeta addicional
Primer any
Visa Oro
Anys successius
Primera targeta addicional
Retirada d'efectiu

COMPTE ÚNIC
COMPTE FREEDOM
COMPTE EVOLUCIÓ
COMPTE CREIXEMENT
SEGON COMPTE

COMPTE ZERO

GRATUÏTA

GRATUÏTA
9,00 EUR
5,00 EUR
GRATUÏTA
25,00 EUR
15,00 EUR
GRATUÏTA
70,00 EUR
35,00 EUR

GRATUÏTA

GRATUÏTA

Retirada d'efectiu a dèbit mitjançant targeta en caixers automàtics

GRATIS les 52 primeres operacions anuals (3.2)

Retirada d'efectiu a crèdit mitjançant targeta en caixers automàtics

Per la concessió a crèdit: 2,8 % s/import.
(mín. 1,70 EUR), més comissió per retirada d'efectiu a crèdit
(3.3)

Tipus d'interès nominal per saldo ajornat

1% s/saldo pendent a fi de mes

Amortització anticipada

GRATUÏTA

Duplicat de targeta (pèrdua o PIN excedit)

5 EUR per duplicat

Sol·licitud comprovant de compra

3,5 EUR per duplicat

Compres en divises diferents de l'euro

1 % s/import.
2,80 % s/import. (mín. 1,70 €)

Easy Cash

VIA-T
TARIFES PER SERVEIS BANCARIS:

COMPTE ÚNIC
COMPTE FREEDOM
COMPTE EVOLUCIÓ
COMPTE CREIXEMENT
SEGON COMPTE
25,00 EUR

Emissió de dispositiu VIA-T
Manteniment anual
Tipus d'interès nominal per saldo ajornat

COMPTE ZERO

9,00 EUR. GRATUÏT si es compleixen les condicions del programa
“Mediolanum a la teva mida”
1% s/saldo pendent a fi de mes

OPERATIVA EN XARXES EXTERNES: SANTANDER
COMPTE ÚNIC
COMPTE FREEDOM
COMPTE EVOLUCIÓ
COMPTE CREIXEMENT
SEGON COMPTE

COMPTE ZERO

GRATUÏT

GRATUÏT

8 Eur

8 Eur

INGRESSOS DE XECS SUPERIORS O IGUALS A 2.500 EUR.

GRATUÏT

GRATUÏT

INGRESSOS DE XECS INFERIORS A 2.500 EUR.

GRATUÏT

8 Eur

GRATUÏT

8 Eur

8 Eur

8 Eur

TARIFES PER SERVEIS BANCARIS:

INGRESSOS D’EFECTIU SUPERIORS O IGUALS A 2.500 EUR.
INGRESSOS D’EFECTIU INFERIORS A 2.500 EUR.

REINTEGRAMENTS D’EFECTIU MITJANÇANT XECS PROPIS
SUPERIORS O IGUALS A 600 EUR.
REINTEGRAMENTS D’EFECTIU MITJANÇANT XECS PROPIS
INFERIORS A 600 EUR.

NFOR 0264.0.1.71

[Ed. 07/2020]

Pàg. 2 de 18
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CONDICIONS I DESPESES REPERCUTIBLES:
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OPERATIVA EN XARXES EXTERNES: CORREOS
TARIFES PER SERVEIS BANCARIS:
INGRESSOS D’EFECTIU SUPERIORS O IGUALS A 600 EUR. I
INFERIORS A 2.500 EUR.
INGRESSOS D’EFECTIU INFERIORS A 600 EUR.

COMPTE ÚNIC
COMPTE FREEDOM
COMPTE EVOLUCIÓ
COMPTE CREIXEMENT
SEGON COMPTE

COMPTE ZERO

GRATUÏT

GRATUÏT

3 Eur

6 Eur.

REINTEGRAMENTS D’EFECTIU SUPERIORS O IGUALS A 600
EUR. I INFERIORS A 2.500 EUR.

GRATUÏT

GRATUÏT

REINTEGRAMENTS D’EFECTIU INFERIORS A 600 EUR.

GRATUÏT

GRATUÏT

REINTEGRAMENTS D’EFECTIU INFERIORS A 500 EUR. AMB
ENVIAMENT A DOMICILI
INGRESSOS DE XECS NOMINATIUS

8 Eur.

12 Eur.

GRATUÏT

GRATUÏT

COMISSIÓ D'ADMINISTRACIÓ
TARIFES PER SERVEIS BANCARIS:

COMPTE ÚNIC
COMPTE FREEDOM
COMPTE EVOLUCIÓ
COMPTE CREIXEMENT
SEGON COMPTE

COMPTE ZERO

Per apunt

GRATUÏT

Per emissió de certificats en línia (titularitat, patrimoni, etc.)

GRATUÏT

Per emissió de certificats en paper

30 EUR més IVA

Per gestió de testamentària

80 EUR més IVA

TRANSFERÈNCIES ESPAI ECONÒMIC EUROPEU EN EUROS
Per Espai Econòmic Europeu (EEE) s'entén, a efectes de transferència: la Unió Europea i
Liechtenstein, Noruega i Islàndia

TRANSFERÈNCIES ESPAI ECONÒMIC EUROPEU (EEE) EN EUROS AMB DESPESES
COMPARTITS (SHARE)
- Transferències estatals;
- Transferències en euros entre estats de l'Espai Econòmic Europeu (EEE i Suïssa i Mònaco) entre comptes identificats
amb BIC i IBAN complet i vàlid.

TARIFES PER SERVEIS BANCARIS:

Tots els canals

Rebuda

Internet

Emesa

Telèfon

Emesa

Oficina

Emesa

COMPTE ÚNIC
COMPTE FREEDOM
COMPTE EVOLUCIÓ
COMPTE CREIXEMENT
SEGON COMPTE

COMPTE ZERO

GRATUÏT
GRATUÏTA
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Mín. 3,00 EUR
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Pàg. 3 de 18

ANNEX 1: TARIFES DE COMISSIONS BANCÀRIES,
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ALTRES TRANSFERÈNCIES (4.1):
TRANSFERÈNCIES EN DIVISES QUE NO SIGUIN L'EURO DINS DE L'ESPAI ECONÒMIC EUROPEU (EEE) I
RESTA DE TRANSFERÈNCIES AMB DESPESES COMPARTIDES (SHA)
COMPTE ÚNIC
COMPTE FREEDOM
COMPTE EVOLUCIÓ
COMPTE CREIXEMENT
SEGON COMPTE

COMPTE ZERO

Espai Econòmic Europeu (EEE) en les seves divises per un
contravalor de fins a 50.000 EUR

GRATUÏT

GRATUÏT

Espai Econòmic Europeu (EEE) en les seves divises per un
contravalor de fins a 50.000 EUR, i resta de transferències

0,1 % s/nominal.
Mín. 3,00 EUR
Màx. 300,00 EUR

0,1 % s/nominal.
Mín. 3,00 EUR
Màx. 300,00 EUR

GRATUÏT

0,3 % s/nominal.
Mín. 3,00 EUR
Màx. 300,00 EUR

La mateixa divisa del compte de càrrec

0,3 % s/nominal.
Mín. 3,00 EUR
Màx. 300,00 EUR

0,3 % s/nominal.
Mín. 3,00 EUR
Màx. 300,00 EUR

Divisa diferent del compte de càrrec (4.3)

0,4 % s/nominal.
Mín. 3,00 EUR
Màx. 300,00 EUR

0,4 % s/nominal.
Mín. 3,00 EUR
Màx. 300,00 EUR

9,00 EUR
Mínim 3 EUR
Màx. 15 EUR

9,00 EUR
Mínim 3 EUR
Màx. 15 EUR

TARIFES PER SERVEIS BANCARIS:

Transferència rebuda

Transferència enviada
Espai Econòmic Europeu (EEE) en les seves divises per un
contravalor de fins a 50.000 EUR

Espai Econòmic
Europeu (EEE) en les
seves divises per un
contravalor de fins a
50.000 EUR, i resta de
transferències

SWIFT
Despeses de corresponsalia (4.2)

TRANSFERÈNCIES AMB DESPESES A CÀRREC DE L’ORDENANT (OUR)

TARIFES PER SERVEIS BANCARIS:

COMPTE ÚNIC
COMPTE FREEDOM
COMPTE EVOLUCIÓ
COMPTE CREIXEMENT
SEGON COMPTE

Transferència rebuda

COMPTE ZERO

GRATUÏT

Transferència enviada

La mateixa divisa del compte de càrrec

0,3% s/nominal.
Mín. 3,00 Eur.
Màx. 300,00 Eur.

0,3% s/nominal.
Mín. 3,00 Eur.
Màx. 300,00 Eur.

Divisa diferent del compte de càrrec (4.3)

0,4% s/nominal.
Mín. 3,00 Eur.
Màx. 300,00 Eur.

0,4% s/nominal.
Mín. 3,00 Eur.
Màx. 300,00 Eur.

9,00 Eur.

9,00 Eur.

Mínim 5 Eur.
Màx. 50 Eur..

Mínim 5 Eur.
Màx. 50 Eur.

SWIFT
Despeses de corresponsalia (4.2)

TRANSFERÈNCIES IMMEDIATES EN EUROS (5)
COMPTE ÚNIC
TARIFES PER SERVEIS BANCARIS:

Transferència enviada per un client que pertanyi al PROGRAMA
MEDIOLANUM A LA TEVA MIDA
Transferència enviada per un client que NO pertanyi al PROGRAMA
MEDIOLANUM A LA TEVA MIDA
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COMPTE FREEDOM
COMPTE EVOLUCIÓ
COMPTE CREIXEMENT
SEGON COMPTE

COMPTE ZERO

GRATUÏTA

GRATUÏTA

0,3 % s/nominal.
Mín. 3,00 EUR

0,3 % s/nominal.
Mín. 3,00 EUR

Pàg. 4 de 18

ANNEX 1: TARIFES DE COMISSIONS BANCÀRIES,
CONDICIONS I DESPESES REPERCUTIBLES:
PERSONES FÍSIQUES
TRANSFERÈNCIES URGENTS EN EUROS (6)
COMPTE ÚNIC
TARIFES PER SERVEIS BANCARIS:

Transferència enviada

COMPTE FREEDOM
COMPTE EVOLUCIÓ
COMPTE CREIXEMENT
SEGON COMPTE
0,3 % s/nominal.
Mín. 18,00 EUR
Màx. 300,00 EUR

COMPTE ZERO

0,3 % s/nominal.
Mín. 18,00 EUR
Màx. 300,00 EUR

NEGOCIACIÓ I COMPENSACIÓ DE XECS A L'ESTRANGER I EN DIVISA
(resta de xecs) (7)
TARIFES PER SERVEIS BANCARIS:

Gestió de xecs al cobrament en divisa o abonables fora d'Espanya

Emissió de xecs en divisa

COMPTE ÚNIC
COMPTE FREEDOM
COMPTE EVOLUCIÓ
COMPTE CREIXEMENT
SEGON COMPTE

COMPTE ZERO

0,4 % s/nominal.
Mín. 25,00 EUR
Màx. 300,00 EUR
0,4 % s/nominal.
Mín. 5,00 EUR
Màx. 50,00 EUR

0,4 % s/nominal.
Mín. 25,00 EUR
Màx. 300,00 EUR
0,4 % s/nominal.
Mín. 5,00 EUR
Màx. 50,00 EUR

COMPRA / VENDA DE BITLLETS ESTRANGERS (7)
TARIFES PER SERVEIS BANCARIS:

COMPTE ÚNIC
COMPTE FREEDOM
COMPTE EVOLUCIÓ
COMPTE CREIXEMENT
SEGON COMPTE

COMPTE ZERO

Dòlars americans abonats o carregats en euros al compte del client.

1 % s/nominal.
Mín. 2,40 EUR

1 % s/nominal.
Mín. 2,40 EUR

Lliures esterlines abonades o carregades en euros al compte del
client.

1 % s/nominal.
Mín. 2,40 EUR

1 % s/nominal.
Mín. 2,40 EUR

DESPESES D'ENVIAMENT DE CORRESPONDÈNCIA EN PAPER (8)
L'enviament de correspondència en paper per correu postal quedarà subjecte al pagament de les despeses corresponents en concepte
d'enviament i/o comunicació d'acord amb les tarifes oficials postals i de comunicacions (0,31 euros per enviament).

Banco Mediolanum disposa d'un fullet de tarifes màximes publicades al web de Banco Mediolanum
(www.bancomediolanum.es), les previsions dels quals s'aplicaran en tot allò que no estigui previst expressament en
aquest annex.
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ANNEX 1: TARIFES DE COMISSIONS BANCÀRIES,
CONDICIONS I DESPESES REPERCUTIBLES:
PERSONES FÍSIQUES
Programa MEDIOLANUM A LA TEVA MIDA: Per ésser client del programa MEDIOLANUM A LA TEVA MIDA a efectes d'aquest
contracte, han de complir les condicions següents:

▪
▪

ésser titular d'un producte/servei gestionat1 comercialitzat pel BANC.
i, a més, tenir la nòmina o pensió domiciliada al BANC2.
1Producte/servei

gestionat: Fons d'inversió i assegurances de Grupo Mediolanum, plans de pensions i EPSV
comercialitzats per BANCO MEDIOLANUM, S.A.
2Si

no teniu la nòmina o pensió domiciliada, es considerarà que compliu aquest requisit si:
a)

Feu un ingrés mensual per transferència a un compte de tresoreria de la que sigueu titular (per un
import mínim de 700 € al mes) i, a més, amb càrrec a un compte de tresoreria de la que sigueu titular:
▪
feu moviments amb targetes de crèdit o dèbit emeses pel BANC per un import mínim
de 250€* al mes,
▪
o teniu rebuts domiciliats (com a mínim dos rebuts d'almenys 250€ * al mes en total)
▪
o bé sou titular d'un préstec o d'un crèdit al BANC.

b)

o bé, amb càrrec a un compte de tresoreria de la que sigueu titular, teniu rebuts domiciliats (com a
mínim dos rebuts d'almenys 250€* al mes en total), i a més:
▪
▪

feu moviments amb targetes de crèdit o dèbit emeses pel BANC per un import mínim
de 250€* al mes,
o bé sou titular d'un préstec o d'un crèdit al BANC.

*Per verificar l’import d’aquest requisit, es calcularan mensualment els imports dels moviments amb targeta de
crèdit o dèbit emeses pel BANC o dels rebuts domiciliats, en els tres mesos naturals immediatament anteriors
al moment en que es compleixin les condicions per ser client del programa “MEDIOLANUM A TU MEDIDA”.
Es considerarà que es compleix l’import d’aquest requisit si en tal període l’import mínim dels referits
moviments amb targeta o dels rebuts domiciliats és igual o superior, en cada cas, a 750€, amb independència
de la data d’alta com a client.

(1.1) Per a la Tarifa COMPTE ÚNIC, es meritarà excepcionalment un cànon de manteniment del compte fixat en 5 EUR/mes si a
a tancament de cada mes natural no es compleix amb cap de les obligacions següents:
-

que el valor liquidatiu del patrimoni gestionat aportat resultant de la suma de les inversions en productes de gestió vinculades
al compte corrent com a primer titular de tots o alguns dels titulars del compte sigui per un import igual o superior a 3.000 EUR
(per productes de gestió s'entenen les inversions en Institucions d'Inversió Col·lectiva, inversions en forma d'assegurança de
vida i en plans de pensions comercialitzats per Banco Mediolanum).

-

que es faci un ingrés mensual recurrent a COMPTE ÚNIC per un import igual o superior a 700 euros. Es considera ingrés
mensual recurrent l'abonament al compte d'un import mínim de 700 euros de la nòmina o pensió, així com qualsevol
transferència rebuda des d'una altra entitat d'origen.

-

que es tracti d'un client pertanyent al programa MEDIOLANUM A LA TEVA MIDA, descrit a la pàgina 6.

-

que es disposi d’un crèdit immobiliari vigent a l’entitat.

(1.2) No s'apliquen comissions d'administració i manteniment a la Tarifa COMPTE EVOLUCIÓ sempre que es compleixin les dues
obligacions que es detallen a continuació:
-

que el valor liquidatiu del patrimoni gestionat aportat resultant de la suma de les inversions en productes de gestió com a primer
titular de tots o alguns dels titulars del compte sigui per un import igual o superior a 25.000 EUR (per productes de gestió
s'entenen les inversions en Institucions d'Inversió Col·lectiva, inversions en forma d'assegurança de vida i en plans de pensions
comercialitzats per Banco Mediolanum).

-

que es tracti d'un client pertanyent al programa MEDIOLANUM A LA TEVA MIDA, descrit a la pàgina 4. En el supòsit que es
deixi de complir alguna de les dues obligacions necessàries per tal de poder beneficiar-se de la Tarifa COMPTE EVOLUCIÓ,
el tipus d'interès, el preu dels serveis de manteniment i d'administració, així com la resta de tarifes aplicables a serveis de la
Tarifa COMPTE EVOLUCIÓ es modificaran i se substituiran automàticament pels que estiguin vigents en aquell moment per a
la Tarifa COMPTE ÚNIC de BANCO MEDIOLANUM.

(1.3) Per a la Tarifa COMPTE Freedom, es meritarà excepcionalment un cànon de manteniment del compte fixat en 7,50 EUR/mes
si a tancament de cada mes natural no es compleix amb cap de les obligacions següents:
-

que el valor liquidatiu del patrimoni gestionat aportat resultant de la suma de les inversions en productes de gestió vinculades
al compte corrent com a primer titular de tots o alguns dels titulars del compte sigui per un import igual o superior a 30.000 EUR
(per productes de gestió s'entenen les inversions en Institucions d'Inversió Col·lectiva, inversions en forma d'assegurança de
vida i en plans de pensions comercialitzats per Banco Mediolanum).
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-

que el saldo mitjà del període de liquidació del compte sigui més gran o igual a 15.000 euros (per determinar el saldo mitjà de
la primera liquidació, es tindrà en compte la totalitat de dies naturals del mes en què s'obri el compte).

-

que es tracti d'un client pertanyent al programa MEDIOLANUM A LA TEVA MIDA, descrit a la pàgina 4.

-

que es disposi d’un crèdit immobiliari vigent a l’entitat.

(1.4) Per a la Tarifa COMPTE ZERO, es meritarà un cànon de manteniment de 3 EUR/mes si a tancament de cada mes natural no
es compleix amb cap de les obligacions següents:
que es disposi d’algun producte gestionat comercialitzat per l'entitat vinculat al compte corrent amb valor liquidatiu superior a
0 Eur. o
-

que s’hagin fet moviments voluntaris en els darrers 6 mesos.

(1.5) No s'apliquen comissions d'administració i manteniment en tant l'edat del titular de Tarifa COMPTE CREIXEMENT estigui
compresa entre els 18 i els 29 anys. Quan el titular compleixi els trenta anys, el tipus d'interès, el preu dels serveis de manteniment
i d'administració, així com la resta de tarifes aplicables a serveis la Tarifa COMPTE CREIXEMENT es modificaran i se substituiran
automàticament pels que estiguin vigents en aquell moment per a la Tarifa COMPTE ÚNIC de BANCO MEDIOLANUM publicats a
l'annex de TARIFES DE COMISSIONS BANCÀRIES, CONDICIONS I DESPESES REPERCUTIBLES, disponible al lloc web de
l'entitat (www.bancomediolanum.es), a més de a les seves oficines.
(1.6) Els titulars o cotitulars d'una Tarifa COMPTE ÚNIC, Tarifa COMPTE EVOLUCIÓ, Tarifa COMPTE Freedom o Tarifa COMPTE
CREIXEMENT poden beneficiar-se de la Tarifa SEGON COMPTE; poden subscriure un únic producte SEGON COMPTE per titular.
(1.7) Els clients nous que contractin qualsevol tarifa a partir del 4 de juliol de 2016 es beneficiaran durant tres mesos de l'exempció
de la cànon de manteniment establerta per a la tarifa subscrita, independentment de si es compleixen els requisits de gratuïtat
exigits en cada cas. Aquesta exempció és aplicable únicament per al primer compte que el titular subscrigui.
(2.1) Tarifa COMPTE ÚNIC/ COMPTE CREIXEMENT: Per a clients de Banco Mediolanum a data de 31 de juny de 2020 la
remuneració serà del 0 % nominal anual (0 % TAE) fins al 30 de setembre de 2020. En cas de produir-se alguna modificació, la
remuneració es comunicarà degudament al client.
Per a clients nous persones físiques que contractin la tarifa a partir de l’1 de juliol de 2020, o per a clients que modifiquin o contractin
una nova tarifa a partir de la data indicada, s'hi aplicarà la remuneració del 1,75% nominal anual durant un període de 3 mesos. El
còmput del termini de 3 mesos s'iniciarà el dia en què es faci el primer ingrés al compte, sempre que s'hagi efectuar en un termini
màxim de 30 dies naturals des de la seva activació. No obstant això, si el primer ingrés es realitza un cop transcorreguts 30 dies
naturals des de la data d'activació del contracte, el còmput del termini de 3 mesos s'iniciarà en la data d'activació del contracte,
obeint les liquidacions d'interessos que es facin al saldo mitjà que en cada moment hagi mantingut el compte durant el període. Un
cop passat el termini esmentat, el compte es remunerarà al tipus d'interès en vigor del compte. Es consideraran clients nous tots
aquells que subscriguin un contracte de serveis bancaris amb Banco Mediolanum a partir de l’1 de juliol de 2020 i que anteriorment
no hagin contractat cap producte amb el banc. S'exclouen de l'oferta els menors d'edat amb tutors que ja siguin clients. La
remuneració del compte es realitzarà sobre el saldo mitjà segons les condicions de liquidació. A aquest efecte, l'entitat es reserva,
durant els períodes legals de conservació de la informació, el dret de no considerar clients nous aquelles persones que s'haguessin
donat de baixa com a clients de Banco Mediolanum amb anterioritat a la sol·licitud de l'oferta nova.
Exemple de càlcul de TAE per a un saldo mitjà de 15.000 euros de client nou: TAE 0,44%. El càlcul de la TAE s'ha fet per
a un saldo mitjà de 15.000 euros, i tenint en compte que la contractació s'ha dut a terme l’1 de juliol de 2020 i roman un any
sencer.
Fins al 30 de setembre del 2020, la remuneració serà del 1,76% TAE (1,75% TIN). Aquesta TAE s'ha calculat per a un saldo
mitjà de 15.000 euros, i tenint en compte que la contractació s'ha dut a terme l’1 de juliol de 2020 i roman els 3 mesos sencers.
Remuneració bruta: 65,98 euros (1,76% TAE).
A partir de l'1 d’ octubre de 2020 es remunerarà el tipus fixe de 0 % TAE (0 % TIN). Aquesta TAE s'ha calculat per a un saldo
mitjà de 15.000 euros, i tenint en compte que els diners romanen al compte del dia 01/10/2020 fins al 01/07/2021. Remuneració
bruta: 0 euros (0% TAE).
Per part del client no hi ha l'obligació de permanència un cop vençut el termini del període inicial remunerat al 1,76% TAE. No
obstant, en el supòsit que el client romangués un any, obtindria una TAE per tot el període del 0,44% com s'ha indicat
anteriorment.
Exemple de càlcul de TAE per a un saldo mitjà de 20.000 euros de client nou:TAE 0,33%. El càlcul de la TAE s'ha fet per
a un saldo mitjà de 20.000 euros, i tenint en compte que la contractació s'ha dut a terme l’1 de juliol de 2020 i roman un any
sencer.
Fins al 30 de setembre de 2020, la remuneració serà del 1,32% TAE (1,75% TIN). Aquesta TAE s'ha calculat per a un saldo
mitjà de 20.000 euros, i tenint en compte que la contractació s'ha dut a terme l’1 de juliol de 2020 i roman els 3 mesos sencers.
Remuneració bruta: 65,98 euros (1,32% TAE).
A partir de l'1 d’octubre de 2020 es remunerarà el tipus fixe de 0 %TAE (0 % TIN). Aquesta TAE s'ha calculat per a un saldo
mitjà de 20.000 euros, i tenint en compte que els diners romanen al compte del dia 01/10/2020 fins al 01/07/2021. Remuneració
bruta: 0 euros (0 % TAE).
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Per part del client no hi ha l'obligació de permanència un cop vençut el termini del període inicial remunerat a l'1,32% TAE. No
obstant, en el supòsit que el client romangués un any, obtindria una TAE per tot el període del 0,33% com s'ha indicat
anteriorment.
En el cas de COMPTE CREIXEMENT, quan el titular compleixi els trenta anys, el tipus d'interès, el preu dels serveis de
manteniment i d'administració, així com la resta de tarifes aplicables a serveis de COMPTE CREIXEMENT es modificaran i se
substituiran automàticament pels que estiguin vigents en aquell moment per a la Tarifa COMPTE ÚNIC de BANCO MEDIOLANUM
publicats a l'annex de TARIFES DE COMISSIONS BANCÀRIES, CONDICIONS I DESPESES REPERCUTIBLES, disponible al
lloc web de l'entitat (www.bancomediolanum.es), a més de a les seves oficines.
(2.2) Tarifa COMPTE EVOLUCIÓ: Un mateix client no podrà ser titular de més d’un compte amb Tarifa Compte Evolució o d’un
compte amb Tarifa Compte Evolució i un altre amb Tarifa Compte Freedom (tampoc en el cas que existeixin altres titulars o
cotitulars en algun dels comptes). La remuneració del compte serà:
- per a imports entre 0 i 1.000 euros, del 0 % nominal anual
- per a imports a partir de 1.000 euros i fins a 5.000 euros, de l'1 % nominal anual
- per a imports a partir de 5.000 euros i fins a 10.000 euros, del 2 % nominal anual
Exemple de càlcul de TAE per a un saldo mitjà de 3.000 euros: TAE 0,67 %. El càlcul de la TAE s'ha fet per a un saldo mitjà
de 3.000 euros, i tenint en compte que la contractació s'ha dut a terme el primer dia de la promoció i roman un any sencer.
Remuneració bruta: 19,98 euros
Exemple de càlcul de TAE per a un saldo mitjà de 10.000 euros: TAE 1,40 %. El càlcul de la TAE s'ha fet per a un saldo mitjà
de 10.000 euros, i tenint en compte que la contractació s'ha dut a terme el primer dia de la promoció i roman un any sencer.
Remuneració bruta: 139,84 euros
Exemple de càlcul de TAE per a un saldo mitjà de 15.000 euros: TAE 0,93 %. El càlcul de la TAE s'ha fet per a un saldo mitjà
de 15.000 euros, i tenint en compte que la contractació s'ha dut a terme el primer dia de la promoció i roman un any sencer.
Remuneració bruta: 139,84 euros
A més, es retornarà al client, amb el límit màxim de 10 euros bruts al mes, l'1 % brut de tots els rebuts carregats al compte
EVOLUCIÓ, sempre i quan es doni la condició de tenir com a mínim tres rebuts carregats al compte durant el mes en curs.
(2.3) Tarifa COMPTE FREEDOM: Un mateix client no podrà ser titular d’un compte amb Tarifa Compte Evolució i un altre amb
Tarifa Compte Freedom (tampoc en el cas que existeixin altres titulars o cotitulars en algun dels comptes). Per a clients nous
persones físiques s'hi aplicarà la remuneració del 1,75% nominal anual durant un període de 3 mesos. El còmput del termini de 3
mesos s'iniciarà el dia en què es faci el primer ingrés al compte, sempre que s'hagi efectuar en un termini màxim de 30 dies naturals
des de la seva activació. No obstant això, si el primer ingrés es realitza un cop transcorreguts 30 dies naturals des de la data
d'activació del contracte, el còmput del termini de 3 mesos s'iniciarà en la data d'activació del contracte, obeint les liquidacions
d'interessos que es facin al saldo mitjà que en cada moment hagi mantingut el compte durant el període. Un cop passat el termini
esmentat, el compte es remunerarà al tipus d'interès en vigor de COMPTE Freedom. Es consideraran clients nous tots aquells que
subscriguin un contracte de serveis bancaris amb Banco Mediolanum a partir de l’1 de juliol de 2020 i que anteriorment no hagin
contractat cap producte amb el banc. S'exclouen de l'oferta els menors d'edat amb tutors que ja siguin clients. La remuneració de
COMPTE Freedom es realitzarà sobre el saldo mitjà segons les condicions de liquidació. A aquest efecte, l'entitat es reserva,
durant els períodes legals de conservació de la informació, el dret de no considerar clients nous aquelles persones que s'haguessin
donat de baixa com a clients de Banco Mediolanum amb anterioritat a la sol·licitud de l'oferta nova.
Per a clients actuals de Banco Mediolanum, la remuneració serà la següent fins al 30 de setembre de 2020.
a)

b)

c)

d)

e)

0,25 % nominal anual a partir de 15.000 euros fins a 50.000 euros i 0,15% nominal a partir de 50.000 euros fins a
100.000 euros per als clients amb un valor liquidatiu del patrimoni gestionat1 com a primer titular igual o superior a
50.000 euros i inferior a 100.000 euros. En cas de cotitularitat del contracte de Serveis Bancaris amb Tarifa COMPTE
Freedom, pel càlcul del patrimoni gestionat es tindrà en consideració la suma del patrimoni gestionat de tots els titulars
del contracte de Serveis Bancaris dels productes de gestión en els que figurin com a primer titular
0,30 % nominal anual a partir de 15.000 euros fins a 100.000 euros i 0,15% nominal a partir de 100.000 euros i fins
a 200.000 euros per als clients amb un valor liquidatiu del patrimoni gestionat1 com a primer titular igual o superior a
100.000 euros i inferior a 250.000 euros. En cas de cotitularitat del contracte de Serveis Bancaris amb Tarifa COMPTE
Freedom, pel càlcul del patrimoni gestionat es tindrà en consideració la suma del patrimoni gestionat de tots els titulars
del contracte de Serveis Bancaris dels productes de gestión en els que figurin com a primer titular
0,40 % nominal anual a partir de 15.000 euros fins a 250.000 euros i 0,20% nominal a partir de 250.000 euros fins a
500.000 euros per als clients amb un valor liquidatiu del patrimoni gestionat1 com a primer titular igual o superior a
250.000 euros i inferior a 1.000.000 d’euros. En cas de cotitularitat del contracte de Serveis Bancaris amb Tarifa
COMPTE Freedom, pel càlcul del patrimoni gestionat es tindrà en consideració la suma del patrimoni gestionat de
tots els titulars del contracte de Serveis Bancaris dels productes de gestión en els que figurin com a primer titular
0,50% nominal anual a partir de 15.000 euros fins a 500.000 euros i 0,25% nominal a partir de 500.000 euros fins a
1.000.000 d’euros per als clients amb un valor liquidatiu del patrimoni gestionat1 com a primer titular igual o superior
a 1.000.000 d’euros. En cas de cotitularitat del contracte de Serveis Bancaris amb Tarifa COMPTE Freedom, pel
càlcul del patrimoni gestionat es tindrà en consideració la suma del patrimoni gestionat de tots els titulars del contracte
de Serveis Bancaris dels productes de gestión en els que figurin com a primer titular.
0 % nominal anual per als clients amb un valor liquidatiu del patrimoni gestionat1 com a primer titular inferior a 50.000
euros. En cas de cotitularitat del contracte de Serveis Bancaris amb Tarifa COMPTE Freedom, pel càlcul del patrimoni
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gestionat es tindrà en consideració la suma del patrimoni gestionat de tots els titulars del contracte de Serveis Bancaris
dels productes de gestión en els que figurin com a primer titular
En cas de produir-se alguna modificació, la remuneració es comunicarà degudament al client.
Exemple de càlcul de TAEVariable per a un saldo mitjà de 5.000 euros: TAEVariable 0%. El càlcul de la TAEVariable s'ha
fet per a un saldo mitjà de 5.000 euros, i tenint en compte que la contractació s'ha dut a terme l’1 de juliol de 2020 i roman un
any sencer (es remunera només la part del saldo que excedeixi els 15.000 euros).
Exemple de càlcul TAEVariable per un saldo mitjà de 60.000 euros de client nou amb un valor liquidatiu del patrimoni
gestionat a l’ENTITAT superior a 50.000€ i inferior a 100.000 euros: TAEVariable 0,46%. El cálcul de la TAEVariable s’ha
realizat per un saldo mitjà de 60.000 euros i tenint en compte que la contractació s’ha realitzat l’1 de juliol de 2020 i roman un
any sencer (es remunera només la part del saldo que excedeixi els 15.000 euros i fins a 100.000 euros).
Fins el 30 de juny de 2020, la remuneració será del 1,32% TAEVariable (1,75%% TIN). Aquesta TAEVariable s'ha calculat per
a un saldo mitjà de 60.000 euros, i tenint en compte que la contractació s'ha dut a terme l’1 de juliol de 2020 i roman els 3
mesos sencers. Remuneració bruta: 197,95 euros (1,32% TAEVariable).
A partir de l'1 d’octubre de 2020 es remunerarà el tipus fixe d'interès vigent en aquell moment per al producte COMPTE
Freedom, que actualment és de 0,17% TAEVariable (0,25 % TIN a partir de 15.000 euros fins a 50.000 euros i 0,15% TIN a
partir de 50.000 euros fins a 100.000 euros). Aquesta TAEVariable s'ha calculat per a un saldo mitjà de 60.000 euros, i tenint
en compte que els diners romanen al compte del dia 01/10/2020 fins al 01/07/2021. Remuneració bruta: 76,62 euros (0,33 %
TAEVariable).
Per part del client no hi ha l'obligació de permanència un cop vençut el termini del període inicial remunerat al 1,32%
TAEVariable. No obstant, en el supòsit que el client romangués un any, obtindria una TAEVariable per tot el període del 0,46%
com s'ha indicat anteriorment.
Exemple de càlcul de TAEVariable per a un saldo mitjà de 300.000 euros de client nou amb un valor liquidatiu del
patrimoni gestionat a l'entitat superior a 250.000 euros i inferior a 1.000.000 euros: TAEVariable 0,61%. El càlcul de la
TAEVariable s'ha fet per a un saldo mitjà de 300.000 euros, i tenint en compte que la contractació s'ha dut a terme l’1 de juliol
de 2020 i roman un any sencer (es remunera només la part del saldo que excedeixi els 15.000 euros i fins a 500.000 d'euros).
Fins al 30 de setembre de 2020, la remuneració serà del 1,37% TAEVariable (1,75% TIN). Aquesta TAEVariable s'ha calculat
per a un saldo mitjà de 300.000 euros, i tenint en compte que la contractació s'ha dut a terme l’1 de juliol de 2020 i roman els 3
mesos sencers. Remuneració bruta: 1.033,74 euros (1,37% TAEVariable).
A partir de l'1 d’octubre de 2020 es remunerarà el tipus fixe d'interès vigent en aquell moment per al producte COMPTE
Freedom, que actualment és de 0,35 % TAEVariable (0,40 % TIN a partir de 15.000 euros i fins a 250.000 euros i el 0,20% TIN
a partir de 250.000 euros i fins a 500.000 euros). Aquesta TAEVariable s'ha calculat per a un saldo mitjà de 300.000 euros, i
tenint en compte que els diners romanen al compte del dia 01/10/2020 fins al 30/06/2021. Remuneració bruta: 777,40 euros
(0,35 % TAEVariable).
Per part del client no hi ha l'obligació de permanència un cop vençut el termini del període inicial remunerat al 1,37%
TAEVariable. No obstant, en el supòsit que el client romangués un any, obtindria una TAEVariable per tot el període del 0,61%
com s'ha indicat anteriorment.
1

Patrimoni gestionat: Fons d'inversió i assegurances de Grupo Mediolanum, plans de pensions i EPSV comercialitzats per BANCO
MEDIOLANUM, S.A.
La TAEVariable variarà amb les revisions del tipus d'interès.
(2.4) Tarifa COMPTE ZERO/ SEGON COMPTE: Per a clients actuals de Banco Mediolanum, la remuneració serà del 0 % nominal
anual (0 % TAE). En cas de produir-se alguna modificació, la remuneració es comunicarà degudament al client.
(3.1) Es considera targeta principal la primera targeta que s'emeti amb càrrec al compte corrent del client, independentment de qui
sigui el titular de la targeta. La resta de les targetes emeses tindran es consideraran addicionals a efectes de les tarifes. La primera
targeta addicional per compte es gratuïta. La segona i successives targetes addicionals apliquen las comissions que s'indica en
aquest document per a cada tipus de targeta. En el cas de la Tarifa COMPTE ZERO, la primera targeta addicional Visa Electron
tindrà un cost de 5 euros; la Visa Classic tindrà un cost de 15 euros, i la Visa Oro tindrà un cost de 35 euros.
(3.2) Retirada d'efectiu a dèbit GRATIS (tant amb targeta de dèbit com amb targeta de crèdit)a qualsevol caixer estatal o de fora
d'Espanya per a les 52 primeres operacions anuals:aplicable a les disposicions d'efectiu a dèbit del conjunt de targetes de dèbit i
crèdit d'un mateix titular de targeta. Banco Mediolanum no repercutirà cap cost als seus clients en les 52 primeres operacions
anuals sempre que la comissió per retirada d'efectiu que l'entitat propietària del caixer cobri a BANCO MEDIOLANUM (entitat
emissora de la targeta) sigui igual o inferior a 2 euros. En cas que la comissió esmentada sigui superior a 2 euros, Banco
Mediolanum repercutirà al client l'import que excedeixi els 2 euros.
Des de l'operació núm. 53: Banco Mediolanum repercutirà als seus clients la totalitat de la comissió per retirada d'efectiu que
l'entitat propietària del caixer cobri en tal concepte a BANCO MEDIOLANUM (entitat emissora de la targeta).
L'entitat propietària del caixer informarà sempre a la pantalla del caixer, abans d'efectuar-se l'operació, de la comissió que
vagi a cobrar-se per aquesta entitat a BANCO MEDIOLANUM com a entitat emissora de la targeta, així com de la comissió
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que BANCO MEDIOLANUM repercutirà al client. Si el client no hi està conforme, podrà cancel·lar l'operació sense cap
càrrec.
És gratuïta la retirada d'efectiu a dèbit a qualsevol caixer de la xarxa de caixers de Banco Mediolanum.
En l'operativa realitzada a caixers fora d'Espanya: en qualsevol cas, si l'entitat propietària del caixer aplica alguna comissió directa
al client (surcharge free), Banco Mediolanum no retornarà aquesta comissió al client.
A més de les comissions i despeses, podria aplicar-se, en aquests casos, un diferencial en el canvi de divisa per a operacions
en divises que no siguin l'euro. Les comissions, les despeses i el tipus de canvi aplicable seran els fixats per cada centre
centro compensador dels sistemes o marques als quals pertanyi la targeta, i el pagament correspon al sol·licitant.
Els clients nous podran gaudir del nombre proporcional que correspongui al total anual establert en el primer paràgraf d'aquesta
nota per a les retirades d'efectiu a dèbit gratuïtes. Es consideraran clients nous tots aquells que subscriguin un contracte de serveis
bancaris amb Banco Mediolanum a partir de l'1 de juliol de 2020 i que anteriorment no hagin contractat cap producte amb el banc.
A les compres en divises que no siguin l'euro, a més de les comissions i despeses, podria aplicar-se un diferencial en el canvi de
divisa per a operacions en divises que no siguin l'euro. Les comissions, les despeses i el tipus de canvi aplicable seran els fixats
per cada centre centro compensador dels sistemes o marques als quals pertanyi la targeta, i el pagament correspon al sol·licitant.
(3.3) Retirada d'efectiu a crèdit A més del cost per la concessió a crèdit del 2,8 % s/import amb un mínim d'1,70 euros, Banco
Mediolanum repercutirà als seus clients la totalitat de la comissió per retirada d'efectiu que l'entitat propietària del caixer cobri per
l'ús del caixer a BANCO MEDIOLANUM (entitat emissora de la targeta).
La retirada d'efectiu a crèdit a qualsevol caixer de la xarxa de caixers de Banco Mediolanum no aplica comissió per aquest concepte,
sense perjudici del cost corresponent per la concessió a crèdit.
(4.1) El client ordenant d’una transferència al estranger haurà d’especificar una modalitat de repartiment de despeses amb el que
realitzar l’operació, podent triar entre les següents opcions:
Despeses a càrrec de l’ordenant (OUR): l’entitat transferirà íntegrament l’import de l’ordre, liquidant a l’ordenant tant
l’import de l’ordre com les comissions i despeses del procés, pel que a destí no es deduiran despeses del beneficiari.
o Despeses compartides (SHA): l’entitat transferirà íntegrament l’import de l’ordre liquidant l’ordenant l’import de l’ordre a
més de les seves comissions i despeses. No obstant, la resta d’entitats intervinents podran deduir de l’import rebut les
seves comissions i despeses, abonant al beneficiari final el net corresponent. En definitiva, l’ordenant paga les comissions
i despeses de l’entitat ordenant, i el beneficiari les restants.
(4.2) Només en aquelles transferències internacionals en les que sigui necessària la intervenció d’un banc corresponsal per a
l’execució de l’operació, és possible que dita intervenció comporti despeses addicional, que dependran de la divisa, de l’import de
l’operació i del propi Banc Corresponsal.
o

(4.3) El Tipus de Canvi aplicable serà el publicat diàriament per l’entitat, per a imports que no excedeixin de 100.000 euros o
quantitat equivalent, o bé, per a imports superiors, els fixats per la Entitat atenent a la cotització del mercat i referit al canvi de
compra/venda en la data d’acceptació de la transferència.
(5) Aquesta modalitat de transferència es caracteritza per tenir un termini màxim d’entrega dels fons a l’entitat bancària del
beneficiari de com a màxim 20 segons des del moment de la confirmació de l’operació. No obstant, pot ser que no totes les entitats
destinatàries suportin aquesta modalitat de transferència. Per això, en cas de no ser possible l’execució de l’ordre, es reemborsaran
a l’ordenant els fons emesos. L’import màxim per operació de transferència immediata és de 15.000 euros.
(6) Es consideren transferències urgents aquelles en què, utilitzant procediments especials, les entitats que hi intervenen
garanteixen que els fons queden abonats en la mateixa data de càrrec, per la qual cosa es requereix la tramitació de l'ordre de
manera automàtica. Ha de tenir les característiques que en permetin el tractament automatitzat; és a dir, ambdós comptes de
càrrec i d'abonament han d'estar identificats amb el BIC i l'IBAN complet i vàlid.
(7) Aquest servei es presta exclusivament a les oficines bancàries de Banco Mediolanum.
(8) La remissió de comunicats i altres informacions a la bústia web privada del TITULAR disponible mitjançant l'ús dels codis
multicanal serà gratuïta. La bústia web privada permet al TITULAR consultar, emmagatzemar i reproduir la informació sense canvis,
i queda a disposició del TITULAR durant un termini mínim de 18 meses, que comencen a comptar des de la data d'emissió, si bé
aquest període pot ampliar-se per decisió del BANC o quan sigui legalment exigible un termini superior.
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MANTENIMENT DEL COMPTE (liquidació semestral)
COMPTE FREEDOM
PROFESSIONAL

TARIFES PER SERVEIS BANCARIS:
Si el patrimoni gestionat és igual o superior a 20.000 euros

GRATUÏT (1)

En cas de no complir-se el requisit anterior

15,00 euros /mes

TARIFES PER SERVEIS BANCARIS:
Si hi ha patrimoni gestionat o s'han fet moviments voluntaris en els
darrers 6 mesos a la meritació
COMPTE ZERO

COMPTE FREEDOM
PROFESSIONAL

0 % nominal anual fins al 30 de
setembre de 2020(3)

De 0 € a 15.000 € al 0,0 %.
A partir de 15.000 € fins a 250.000 €: Per a nous
clients al 0,75 % nominal anual durant els 3
primers mesos.
Resta de clients: segons compliment de requisits
(4) entre el 0 % i el 0,15 % nominal anual fins al
30 de setembre de 2020

TARIFES PER SERVEIS BANCARIS:

Tipus d'interès creditor

COMPTE ZERO
GRATUÏT per a comptes actius (2)

Tipus d’interès deutor

7,364% nominal (7,50% TAE)

NEGOCIACIÓ I COMPENSACIÓ DE XECS NACIONALS EN EUROS
(Xecs emesos en euros per la pròpia entitat o per altres entitats estatals abonables a Espanya)
TARIFES PER SERVEIS BANCARIS:
Ingrés de xecs

COMPTE FREEDOM
PROFESSIONAL

COMPTE ZERO
GRATUÏT

Emissió de xec bancari
Devolució de xecs

0,10 % s/import.
Mín. 2,40 EUR
Màx. 12,00 EUR

GRATUÏT

1 % s/nominal.
Mín. 2,40 EUR

1 % s/nominal.
Mín. 2,40 EUR

COMPTE ZERO

COMPTE FREEDOM
PROFESSIONAL

GRATUÏTA
9,00 EUR
5,00 EUR

GRATUÏTA

TARGETES VISA
TARIFES PER SERVEIS BANCARIS:
Emissió i manteniment d’una tarjeta de dèbit
Totes les targetes Visa
Primer any
Anys successius
Visa Electron
Targeta addicional (5)
Emissió i manteniment d’una tarjeta de crèdit
Primer any
Visa Classic (6)
Anys successius
Targeta addicional
Primer any
Visa Oro (7)
Anys successius
Targeta addicional
Retirada d'efectiu
Retirada d'efectiu a dèbit mitjançamt targeta en caixers
automàtics (7)
Retirada d'efectiu a crèdit mitjançamt targeta en caixers
automàtics (7.bis)
Tipus d'interès nominal per saldo ajornat
Amortització anticipada
Duplicat de targeta (pèrdua, utilització sense activació o
PIN excedit)
Duplicat de factures
Compres en divises diferents de l'euro

GRATUÏTA
25,00 EUR
15,00 EUR
GRATUÏTA
70,00 EUR
35,00 EUR

GRATUÏTA

GRATUÏTA

GRATIS les 52 primeres operacions
anuals (7)
Per la concessió a crèdit: 2,8 %
s/import.
(mín. 1,70 EUR), més comissió per
retirada d'efectiu a crèdit
(7.bis)

GRATIS les 52 primeres operacions
anuals (7)
Per la concessió a crèdit: 2,8 % s/import.
(mín. 1,70 EUR), més comissió per
retirada d'efectiu a crèdit
(7.bis)

1, 7% s/saldo pendent a fi de mes

1, 7% s/saldo pendent a fi de mes

GRATUÏTA

GRATUÏTA

5 EUR per duplicat

5 EUR per duplicat

3,5 EUR per duplicat

3,5 EUR per duplicat

1 % s/import.

1 % s/import.

VIA-T
TARIFES PER SERVEIS BANCARIS:
Emissió de dispositiu VIA-T
Manteniment anual
Tipus d'interès nominal per saldo ajornat
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COMPTE FREEDOM
PROFESSIONAL

COMPTE ZERO
25,00 EUR

9,00 EUR. GRATUÏT si es compleixen les condicions del programa
“Mediolanum a la teva mida”
1% s/saldo pendent a fi de mes
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ANNEX 1: TARIFES DE COMISSIONS BANCÀRIES,
CONDICIONS I DESPESES REPERCUTIBLES:
PERSONES JURÍDIQUES
OPERATIVA EN XARXES EXTERNES: SANTANDER
TARIFES PER SERVEIS BANCARIS:

COMPTE FREEDOM
PROFESSIONAL

COMPTE ZERO

GRATUÏT

GRATUÏT

INGRESSOS D’EFECTIU SUPERIORS O IGUALS A 2.500 EUR.
INGRESSOS D’EFECTIU INFERIORS A 2.500 EUR.

8 Eur

8 Eur

INGRESSOS DE XECS SUPERIORS O IGUALS A 2.500 EUR.

GRATUÏT

GRATUÏT

INGRESSOS DE XECS INFERIORS A 2.500 EUR.

GRATUÏT

8 Eur

GRATUÏT

8 Eur

8 Eur

8 Eur

REINTEGRAMENTS D’EFECTIU MITJANÇANT XECS PROPIS SUPERIORS
O IGUALS A 600 EUR.
REINTEGRAMENTS D’EFECTIU MITJANÇANT XECS PROPIS INFERIORS
A 600 EUR.

OPERATIVA EN XARXES EXTERNES: CORREOS
TARIFES PER SERVEIS BANCARIS:
INGRESSOS D’EFECTIU SUPERIORS O IGUALS A 600 EUR. I
INFERIORS A 2.500 EUR.

COMPTE FREEDOM
PROFESSIONAL

COMPTE ZERO

GRATUÏT

GRATUÏT

INGRESSOS D’EFECTIU INFERIORS A 600 EUR.

3 Eur

6 Eur.

REINTEGRAMENTS D’EFECTIU SUPERIORS O IGUALS A 600
EUR. I INFERIORS A 2.500 EUR.

GRATUÏT

GRATUÏT

REINTEGRAMENTS D’EFECTIU INFERIORS A 600 EUR.

GRATUÏT

GRATUÏT

8 Eur.

12 Eur.

GRATUÏT

GRATUÏT

REINTEGRAMENTS D’EFECTIU INFERIORS A 500 EUR. AMB
ENVIAMENT A DOMICILI
INGRESSOS DE XECS NOMINATIUS

COMISSIÓ D'ADMINISTRACIÓ
TARIFES PER SERVEIS BANCARIS:

COMPTE FREEDOM
PROFESSIONAL

COMPTE ZERO

Per apunt

GRATUÏT

Per emissió de certificats en línia (titularitat, patrimoni, etc.)

6 EUR més IVA

Per emissió de certificats en paper

30 EUR més IVA

Per gestió de testamentària

80 EUR més IVA

TRANSFERÈNCIES ESPAI ECONÒMIC EUROPEU EN EUROS
Per Espai Econòmic Europeu (EEE) s'entén, a efectes de transferència: la Unió Europea i
Liechtenstein, Noruega i Islàndia

TRANSFERÈNCIES ESPAI ECONÒMIC EUROPEU (EEE) EN EUROS AMB DESPESES
COMPARTITS (SHARE)
A) - Transferències estatals;
- Transferències en euros entre estats de l'Espai Econòmic Europeu (EEE i Suïssa i Mònaco) entre comptes identificats
Amb BIC i IBAN complet i vàlid.

TARIFES PER SERVEIS BANCARIS:
Tots els
canals

Rebuda

Internet

Emesa

Telèfon

Emesa

Oficina

Emesa
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COMPTE ZERO

COMPTE FREEDOM
PROFESSIONAL

GRATUÏT

GRATUÏT
GRATUÏT

0,1 % s/nominal.
Mín. 3,00 EUR

GRATUÏT
GRATUÏT
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ANNEX 1: TARIFES DE COMISSIONS BANCÀRIES,
CONDICIONS I DESPESES REPERCUTIBLES:
PERSONES JURÍDIQUES
ALTRES TRANSFERÈNCIES (8):
TRANSFERÈNCIES EN DIVISES QUE NO SIGUIN L'EURO DINS DE L'ESPAI ECONÒMIC EUROPEU (EEE) I
RESTA DE TRANSFERÈNCIES AMB DESPESES COMPARTIDES (SHA)
COMPTE ZERO

COMPTE FREEDOM
PROFESSIONAL

Espai Econòmic Europeu (EEE) en les seves divises per un
contravalor de fins a 50.000 EUR

GRATUÏT

GRATUÏT

Espai Econòmic Europeu (EEE) en les seves divises per un
contravalor de fins a 50.000 EUR, i resta de transferències

0,1 % s/nominal.
Mín. 3,00 EUR
Màx. 300,00 EUR

0,1 % s/nominal.
Mín. 3,00 EUR
Màx. 300,00 EUR

0,3 % s/nominal.
Mín. 3,00 EUR
Màx. 300,00 EUR

GRATUÏT

La mateixa divisa del compte de càrrec

0,3 % s/nominal.
Mín. 3,00 EUR
Màx. 300,00 EUR

0,3 % s/nominal.
Mín. 3,00 EUR
Màx. 300,00 EUR

Divisa diferent del compte de càrrec
(10)

0,4 % s/nominal.
Mín. 3,00 EUR
Màx. 300,00 EUR

0,4 % s/nominal.
Mín. 3,00 EUR
Màx. 300,00 EUR

9,00 EUR
Mínim 3 EUR
Màx. 15 EUR

9,00 EUR
Mínim 3 EUR
Màx. 15 EUR

TARIFES PER SERVEIS BANCARIS:
Transferència rebuda

Transferència enviada
Espai Econòmic Europeu (EEE) en les seves divises per un
contravalor de fins a 50.000 EUR
Espai Econòmic
Europeu (EEE) en
les seves divises
per un contravalor
de fins a 50.000
EUR, i resta de
transferències

SWIFT

Despeses de corresponsalia (9)

TRANSFERÈNCIES AMB DESPESES A CÀRREC DE L’ORDENANT (OUR)

TARIFES PER SERVEIS BANCARIS:

COMPTE FREEDOM
PROFESSIONAL

COMPTE ZERO

Transferència rebuda

GRATUÏT

Transferència enviada

La mateixa divisa del compte de càrrec

0,3% s/nominal.
Mín. 3,00 Eur.
Màx. 300,00 Eur.

0,3% s/nominal.
Mín. 3,00 Eur.
Màx. 300,00 Eur.

Divisa diferent del compte de càrrec (10)

0,4% s/nominal.
Mín. 3,00 Eur.
Màx. 300,00 Eur.

0,4% s/nominal.
Mín. 3,00 Eur.
Màx. 300,00 Eur.

9,00 Eur.

9,00 Eur.

Mínim 5 Eur.
Màx. 50 Eur..

Mínim 5 Eur.
Màx. 50 Eur.

SWIFT
Despeses de corresponsalia (9)

TRANSFERÈNCIES IMMEDIATES EN EUROS (11)
COMPTE FREEDOM
PROFESSIONAL

TARIFES PER SERVEIS BANCARIS:

COMPTE ZERO

Transferència enviada per un client que pertanyi al PROGRAMA
MEDIOLANUM A LA TEVA MIDA
Transferència enviada per un client que NO pertanyi al PROGRAMA
MEDIOLANUM A LA TEVA MIDA

GRATUÏTA

GRATUÏTA

0,3 % s/nominal.
Mín. 3,00 EUR

0,3 % s/nominal.
Mín. 3,00 EUR

TRANSFERÈNCIES URGENTS EN EUROS (12)
TARIFES PER SERVEIS BANCARIS:

Transferència enviada
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COMPTE ZERO

COMPTE FREEDOM
PROFESSIONAL

0,3 % s/nominal.
Mín. 18,00 EUR
Màx. 300,00 EUR

0,3 % s/nominal.
Mín. 18,00 EUR
Màx. 300,00 EUR
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ANNEX 1: TARIFES DE COMISSIONS BANCÀRIES,
CONDICIONS I DESPESES REPERCUTIBLES:
PERSONES JURÍDIQUES
NEGOCIACIÓ I COMPENSACIÓ DE XECS A L'ESTRANGER I EN DIVISA
(resta de xecs) (13)
TARIFES PER SERVEIS BANCARIS:
Gestió de xecs al cobrament en divisa o abonables fora
d'Espanya
Emissió de xecs en divisa

COMPTE ZERO

COMPTE FREEDOM
PROFESSIONAL

0,4 % s/nominal.
Mín. 25 EUR
Màx. 300,00 EUR
0,4 % s/nominal.
Mín. 5 EUR
Màx. 50,00 EUR

0,4 % s/nominal.
Mín. 25 EUR
Màx. 300,00 EUR
0,4 % s/nominal.
Mín. 5 EUR
Màx. 50,00 EUR

COMPRA / VENDA DE BITLLETS ESTRANGERS (13)
TARIFES PER SERVEIS BANCARIS:

COMPTE ZERO

COMPTE FREEDOM
PROFESSIONAL

Dòlars americans abonats o carregats en euros al compte del
client.

1 % s/nominal.
Mín. 2,40 EUR

1 % s/nominal.
Mín. 2,40 EUR

Lliures esterlines abonades o carregades en euros al compte
del client.

1 % s/nominal.
Mín. 2,40 EUR

1 % s/nominal.
Mín. 2,40 EUR

DESPESES D'ENVIAMENT DE CORRESPONDÈNCIA EN PAPER (14)
L'enviament de correspondència en paper per correu postal quedarà subjecte al pagament de les despeses corresponents en concepte d'enviament i/o
comunicació d'acord amb les tarifes oficials postals i de comunicacions (0,31 euros per enviament).

Banco Mediolanum disposa d'un fullet de tarifes màximes publicades al web de Banco Mediolanum
(www.bancomediolanum.es), les previsions dels quals s'aplicaran en tot allò que no estigui previst expressament en
aquest annex.
Programa MEDIOLANUM A LA TEVA MIDA: Per ésser client del programa MEDIOLANUM A LA TEVA MIDA a efectes
d'aquest contracte, han de complir les condicions següents:

▪
▪

ésser titular d'un producte/servei gestionat1 comercialitzat pel BANC.
i, a més, tenir la nòmina o pensió domiciliada al BANC2.
1Producte/servei

gestionat: Fons d'inversió i assegurances de Grupo Mediolanum, plans de pensions i EPSV
comercialitzats per BANCO MEDIOLANUM, S.A.
2Si

no teniu la nòmina o pensió domiciliada, es considerarà que compliu aquest requisit si:
c)

Feu un ingrés mensual per transferència a un compte de tresoreria de la que sigueu titular (per un
import mínim de 700 € al mes) i, a més, amb càrrec a un compte de tresoreria de la que sigueu titular:
▪
feu moviments amb targetes de crèdit o dèbit emeses pel BANC per un import mínim
de 250€* al mes,
▪
o teniu rebuts domiciliats (com a mínim dos rebuts d'almenys 250€ * al mes en total)
▪
o bé sou titular d'un préstec o d'un crèdit al BANC.

d)

o bé, amb càrrec a un compte de tresoreria de la que sigueu titular, teniu rebuts domiciliats (com a
mínim dos rebuts d'almenys 250€* al mes en total), i a més:
▪
▪

feu moviments amb targetes de crèdit o dèbit emeses pel BANC per un import mínim
de 250€* al mes,
o bé sou titular d'un préstec o d'un crèdit al BANC.

*Per verificar l’import d’aquest requisit, es calcularan mensualment els imports dels moviments amb targeta de
crèdit o dèbit emeses pel BANC o dels rebuts domiciliats, en els tres mesos naturals immediatament anteriors
al moment en que es compleixin les condicions per ser client del programa “MEDIOLANUM A TU MEDIDA”.
Es considerarà que es compleix l’import d’aquest requisit si en tal període l’import mínim dels referits
moviments amb targeta o dels rebuts domiciliats és igual o superior, en cada cas, a 750€, amb independència
de la data d’alta com a client.
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ANNEX 1: TARIFES DE COMISSIONS BANCÀRIES,
CONDICIONS I DESPESES REPERCUTIBLES:
PERSONES JURÍDIQUES
(1) Per a la Tarifa COMPTE Freedom PROFESSIONAL, es meritarà excepcionalment un cànon de manteniment del compte
fixat en 15,00 EUR/mes si a la data de meritació del cànon gratuït no es compleix el requisit següent:
-

Que el valor liquidatiu del patrimoni gestionat aportat resultant de la suma de les inversions en productes de gestió
vinculades al compte corrent com a primer titular del titular del compte sigui per un import igual o superior a 20.000 EUR
(per productes de gestió s'entenen les inversions en Institucions d'Inversió Col·lectiva, inversions en forma d'assegurança
de vida i en plans de pensions comercialitzats per Banco Mediolanum).

(2) Per a la Tarifa Compte Zero es meritarà un cànon de manteniment de 3 Eur/mes si, a tancament de cada mes natural, no
es compleix amb alguna de les següents obligacions:
- que es disposi d’algun producte gestionat comercialitzat per l’Entitat vinculat al compte corrent amb un valor liquidatiu superior
a 0 Eur. o
- que s’hagin realizat moviments voluntaris en els últims 6 mesos.
(3) COMPTE ZERO: Per a clients actuals de Banco Mediolanum, la remuneració serà del 0 % nominal anual (0 % TAE) fins al
30 de setembre de 2020. En cas de produir-se alguna modificació, la remuneració es comunicarà degudament al client.
(4) COMPTE FREEDOM PROFESSIONAL: Per a clients nous persones jurídiques s'hi aplicarà la remuneració de l'0,75%
nominal anual durant un període de 3 mesos. El còmput del termini de 3 mesos s'iniciarà el dia en què es faci el primer ingrés
al compte, sempre que s'hagi efectuar en un termini màxim de 30 dies naturals des de la seva activació. No obstant això, si el
primer ingrés es realitza un cop transcorreguts 30 dies naturals des de la data d'activació del contracte, el còmput del termini
de 3 mesos s'iniciarà en la data d'activació del contracte, obeint les liquidacions d'interessos que es facin al saldo mitjà que en
cada moment hagi mantingut el compte durant el període. Un cop passat el termini esmentat, el compte es remunerarà al tipus
d'interès en vigor de COMPTE Freedom PROFESSIONAL. Es consideraran clients nous tots aquells que subscriguin un
contracte de serveis bancaris amb Banco Mediolanum a partir del’1 de juliol de 2020 i que anteriorment no hagin contractat cap
producte amb el banc. La remuneració de COMPTE FREEDOM PROFESSIONAL es realitzarà sobre el saldo mitjà segons les
condicions de liquidació. A aquest efecte, l'entitat es reserva, durant els períodes legals de conservació de la informació, el dret
de no considerar clients nous aquelles persones que s'haguessin donat de baixa com a clients de Banco Mediolanum amb
anterioritat a la sol·licitud de l'oferta nova.
Per a clients actuals de Banco Mediolanum, la remuneració serà del 0,05% nominal anual a partir de 15.000 euros fins a 100.000
euros i del 0,00% nominal anual a partir de 100.000 euros fins a 200.000, fins al 30 de setembre de 2020. Aquest tipus només
serà aplicable per als clients amb un valor liquidatiu del patrimoni gestionat1 com a primer titular a l'entitat igual o superior a
50.000 € i inferior a 300.000 €.
Per als clients amb un valor liquidatiu del patrimoni gestionat1 com a primer titular a l'entitat igual o superior a 300.000 euros, la
remuneració serà del 0,10 % nominal anual a partir de 15.000 euros fins a 300.000 d'euros, i del 0,05% nominal a partir dels
300.000 euros fins a 600.000 euros fins al 30 de setembre de 2020.
Per als clients amb un valor liquidatiu del patrimoni gestionat1 com a primer titular a l'entitat igual o superior a 1.000.000 €, la
remuneració serà del 0,15 % nominal anual a partir de 15.000 euros fins a 1.000.000 d'euros, i del 0,10% nominal a partir de
1.000.000 d’euros fins a 2.000.000 d’euros fins al 30 de setembre de 2020.
Per a clients actuals de Banco Mediolanum que no compleixin els requisits esmentats anteriorment, la remuneració serà del
0 % nominal anual fins al 30 de setembre de 2020.
En cas de produir-se alguna modificació, la remuneració es comunicarà degudament al client.
Exemple de càlcul de TAEVariable per a un saldo mitjà de 5.000 euros:TAEVariable 0 %. El càlcul de la TAEVariable
s'ha fet per a un saldo mitjà de 5.000 euros, i tenint en compte que la contractació s'ha dut a terme l’1 de juliol de 2020 i
roman un any sencer (es remunera només la part del saldo que excedeixi els 15.000 euros i fins a 250.000 euros).
Exemple de càlcul de TAEVariable per a un saldo mitjà de 80.000 euros de client nou amb un patrimoni gestionat 1
com a primer titular a l'entitat igual o superior a 50.000 € i inferior a 300.000 €: TAEVariable 0,18%. El càlcul de la
TAEVariable s'ha fet per a un saldo mitjà de 80.000 euros, i tenint en compte que la contractació s'ha dut a terme l’1 de juliol
de 2020 i roman un any sencer (es remunera només la part del saldo que excedeixi els 15.000 euros i fins a 250.000 €).
Fins al 30 de setembre de 2020, la remuneració serà del 0,61% TAEVariable (0,75% TIN). Aquesta TAEVariable s'ha
calculat per a un saldo mitjà de 80.000 euros, i tenint en compte que la contractació s'ha dut a terme l’1 de juliol de 2020 i
roman els 3 mesos sencers. Remuneració bruta: 122,54 euros (0,61% TAEVariable).

1

Patrimoni gestionat: Fons d'inversió (excloent-hi MEDIOLANUM FONDCUENTA FI i MEDIOLANUM ACTIVO FI) i
assegurances de Grupo Mediolanum, plans de pensions i EPSV comercialitzats per BANCO MEDIOLANUM, S.A.
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ANNEX 1: TARIFES DE COMISSIONS BANCÀRIES,
CONDICIONS I DESPESES REPERCUTIBLES:
PERSONES JURÍDIQUES
A partir de l'1 d’octubre de 2020 es remunerarà el tipus fixe d'interès vigent en aquell moment per al producte COMPTE
Freedom, que actualment és de 0,04 % TAEVariable (0,05 % TIN a partir de 15.000 euros fins a 100.000 euros i del 0,00%
TIN a partir dels 100.000 i fins a 200.000 euros). Aquesta TAEVariable s'ha calculat per a un saldo mitjà de 80.000 euros, i
tenint en compte que els diners romanen al compte del dia 01/10/2020 fins al 01/07/2021. Remuneració bruta: 24,29 euros
(0,08% TAEVariable).
Per part del client no hi ha l'obligació de permanència un cop vençut el termini del període inicial remunerat al 0,61%
TAEVariable. No obstant, en el supòsit que el client romangués un any, obtindria una TAEVariable per tot el període del
0,18% com s'ha indicat anteriorment.
La TAEVariable variarà amb les revisions del tipus d'interès.
(5) Es considera targeta principal la primera targeta que s'emeti amb càrrec al compte corrent del client, independentment de
qui sigui el titular de la targeta. La resta de les targetes emeses tindran es consideraran addicionals a efectes de les tarifes.
(6) La targeta és gratuïta realitzant un volum de compres anual per un import mínim de 3.000 € per a la Visa Classic o 5.000 €
per a la Visa Oro, amb targetes vinculades a qualsevol dels comptes.
En cas de no assolir el volum de compres esmentat anteriorment, la targeta Visa Classic tindrà una comissió de 25 euros l'any
(a partir del segon any) i de 15 euros per a cada targeta addicional expedida, i la targeta Visa Oro tindrà una comissió de 70
euros l'any (a partir del segon) i de 35 euros per a cada targeta addicional expedida.
(7) Retirada d'efectiu a dèbit GRATIS (tant amb targeta de dèbit com amb targeta de crèdit)a qualsevol caixer estatal o de fora
d'Espanya per a les 52 primeres operacions anuals:aplicable a les disposicions d'efectiu a dèbit del conjunt de targetes de dèbit
i crèdit d'un mateix titular de targeta. Banco Mediolanum no repercutirà cap cost als seus clients en les 52 primeres operacions
anuals sempre que la comissió per retirada d'efectiu que l'entitat propietària del caixer cobri a BANCO MEDIOLANUM (entitat
emissora de la targeta) sigui igual o inferior a 2 euros. En cas que la comissió esmentada sigui superior a 2 euros, Banco
Mediolanum repercutirà al client l'import que excedeixi els 2 euros.
Des de l'operació núm. 53: Banco Mediolanum repercutirà als seus clients la totalitat de la comissió per retirada d'efectiu que
l'entitat propietària del caixer cobri en tal concepte a BANCO MEDIOLANUM (entitat emissora de la targeta).
L'entitat propietària del caixer informarà sempre a la pantalla del caixer, abans d'efectuar-se l'operació, de la comissió
que vagi a cobrar-se per aquesta entitat a BANCO MEDIOLANUM com a entitat emissora de la targeta, així com de la
comissió que BANCO MEDIOLANUM repercutirà al client. Si el client no hi està conforme, podrà cancel·lar l'operació
sense cap càrrec.
És gratuïta la retirada d'efectiu a dèbit a qualsevol caixer de la xarxa de caixers de Banco Mediolanum.
En l'operativa realitzada a caixers fora d'Espanya: en qualsevol cas, si l'entitat propietària del caixer aplica alguna comissió
directa al client (surcharge free), Banco Mediolanum no retornarà aquesta comissió al client.
A més de les comissions i despeses, podria aplicar-se, en aquests casos, un diferencial en el canvi de divisa per a operacions
en divises que no siguin l'euro. Les comissions, les despeses i el tipus de canvi aplicable seran els fixats per cada centre centro
compensador dels sistemes o marques als quals pertanyi la targeta, i el pagament correspon al sol·licitant.
Els clients nous podran gaudir del nombre proporcional que correspongui al total anual establert en el primer paràgraf d'aquesta
nota per a les retirades d'efectiu a dèbit gratuïtes. Es consideraran clients nous tots aquells que subscriguin un contracte de
serveis bancaris amb Banco Mediolanum a partir de l'1 de juliol de 2020 i que anteriorment no hagin contractat cap producte
amb el banc.
A les compres en divises que no siguin l'euro, a més de les comissions i despeses, podria aplicar-se un diferencial en el canvi
de divisa per a operacions en divises que no siguin l'euro. Les comissions, les despeses i el tipus de canvi aplicable seran els
fixats per cada centre centro compensador dels sistemes o marques als quals pertanyi la targeta, i el pagament correspon al
sol·licitant.
(7.bis) Retirada d'efectiu a crèdit: A més del cost per la concessió a crèdit del 2,8 % s/import amb un mínim d'1,70 euros, Banco
Mediolanum repercutirà als seus clients la totalitat de la comissió per retirada d'efectiu que l'entitat propietària del caixer cobri
per l'ús del caixer a BANCO MEDIOLANUM (entitat emissora de la targeta).
La retirada d'efectiu a crèdit a qualsevol caixer de la xarxa de caixers de Banco Mediolanum no aplica comissió per aquest
concepte, sense perjudici del cost corresponent per la concessió a crèdit.
(8) El client ordenant d’una transferència al estranger haurà d’especificar una modalitat de repartiment de despeses amb el que
realitzar l’operació, podent triar entre les següents opcions:
o
o

Despeses a càrrec de l’ordenant (OUR): l’entitat transferirà íntegrament l’import de l’ordre, liquidant a l’ordenant tant
l’import de l’ordre com les comissions i despeses del procés, pel que a destí no es deduiran despeses del beneficiari.
Despeses compartides (SHA): l’entitat transferirà íntegrament l’import de l’ordre liquidant l’ordenant l’import de l’ordre
a més de les seves comissions i despeses. No obstant, la resta d’entitats intervinents podran deduir de l’import rebut
les seves comissions i despeses, abonant al beneficiari final el net corresponent. En definitiva, l’ordenant paga les
comissions i despeses de l’entitat ordenant, i el beneficiari les restants.
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ANNEX 1: TARIFES DE COMISSIONS BANCÀRIES,
CONDICIONS I DESPESES REPERCUTIBLES:
PERSONES JURÍDIQUES
(9) Només en aquelles transferències internacionals en les que sigui necessària la intervenció d’un banc corresponsal per a
l’execució de l’operació, és possible que dita intervenció comporti despeses addicional, que dependran de la divisa, de l’import
de l’operació i del propi Banc Corresponsal.
(10) El Tipus de Canvi aplicable serà el publicat diàriament per l’entitat, per a imports que no excedeixin de 100.000 euros o
quantitat equivalent, o bé, per a imports superiors, els fixats per la Entitat atenent a la cotització del mercat i referit al canvi de
compra/venda en la data d’acceptació de la transferència.
(11) Aquesta modalitat de transferència es caracteritza per tenir un termini màxim d’entrega dels fons a l’entitat bancària del
beneficiari de com a màxim 20 segons des del moment de la confirmació de l’operació. No obstant, pot ser que no totes les
entitats destinatàries suportin aquesta modalitat de transferència. Per això, en cas de no ser possible l’execució de l’ordre, es
reemborsaran a l’ordenant els fons emesos. L’import màxim per operació de transferència immediata és de 15.000 euros.
(12) Es consideren transferències urgents aquelles en què, utilitzant procediments especials, les entitats que hi intervenen
garanteixen que els fons queden abonats en la mateixa data de càrrec, per la qual cosa es requereix la tramitació de l'ordre de
manera automàtica. Ha de tenir les característiques que en permetin el tractament automatitzat; és a dir, ambdós comptes de
càrrec i d'abonament han d'estar identificats amb el BIC i l'IBAN complet i vàlid.
(13) Aquest servei es presta exclusivament a les oficines bancàries de Banco Mediolanum.
(14) La remissió de comunicats i altres informacions a la bústia web privada del TITULAR disponible mitjançant l'ús dels codis
multicanal serà gratuïta. La bústia web privada permet al TITULAR consultar, emmagatzemar i reproduir la informació sense
canvis, i queda a disposició del TITULAR durant un termini mínim de 18 meses, que comencen a comptar des de la data
d'emissió, si bé aquest període por ampliar-se per decisió del BANC o quan sigui legalment exigible un termini superior.
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ANNEX 1: NORMES DE VALORACIÓ DE CÀRRECS I
ABONAMENTS
LÍMITS SOBRE VALORACIÓ DE CÀRRECS I ABONAMENTS A COMPTES ACTIUS I PASSIUS,
A COMPTES CORRENTS, DE CRÈDIT I LLIBRETES D'ESTALVI
DEUTES
Xecs

Classe d'operacions
Pagats a finestreta o per compensació interior a
l'oficina lliurada.
Pagats en ferm per altres oficines o entitats

Data de valoració
El mateix dia del seu pagament
El mateix dia del seu pagament, pel qual efecte l'oficina pagadora
estamparà el seu segell amb indicació de la data de pagament.
Si aquest requisit faltés, es carregarà amb valor del dia del seu càrrec a
compte.
El mateix dia del seu pagament al compte lliurat
El mateix dia del seu pagament
En el moment de càrrec a compte

Presos a cobrament per altres oficines o entitats
Reintegraments o disposicions
Ordres de transferències, ordres de lliurament i d'altres semblants
Efectes retornats
Efectes descomptats
El dia del seu venciment
Xecs retornats
El mateix dia de valoració que es va donar en abonar-los a compte
Rebuts de caràcter periòdic el càrrec a compte dels quals hagi autoritzat prèviament el deutor
A càrrec del deutor
Data del càrrec a compte
Devolució al cedent
La valoració aplicada a l'abonament
Compra de divises
El mateix dia del lliurament de les divises
Els efectes el pagament dels quals es domiciliï en una entitat de dipòsit, tant
en el propi efecte com a l'avís de cobrament, seran carregats al compte del
lliurat amb valor del dia del venciment, tant si procedeixen de la pròpia
Efectes domiciliats
cartera de l'entitat domiciliada com si li han estat presentats per altres
entitats a través de qualsevol sistema de compensació o d'un compte
interbancari (1)
Derivats de targetes de crèdit i altres semblants
Segons el contracte d'adhesió
Altres operacions
Veure nota (a)
(1) Sempre que els efectes es presentin al cobrament en els terminis establerts a la Llei 19/1985, del 16 de juliol. Canviària i de xec. En cas contrari, el
mateix dia del seu pagament al compte del lliurat.
ABONAMENTS
Classe d'operacions
Data de valoració
Lliuraments d'efectiu
El mateix dia del lliurament
Lliuraments mitjançant xecs, etc.
A càrrec de la pròpia entitat (sobre qualsevol oficina)
El mateix dia del lliurament
A càrrec d'altres entitats (1)

El dia hàbil següent al lliurament

Abonables fora d'Espanya

Un cop es disposi de l'abonament en ferm del banc emissor i/o del banc
corresponsal

Transferències bancàries, ordres de lliurament i d'altres
semblants
Ordenades a la pròpia entitat a Espanya
Ordenades en altres entitats a Espanya
Descomptes d'efectes
Presentació de rebuts de caràcter periòdic o puntual, el càrrec a
compte dels quals hagi autoritzat prèviament el deutor.
Venda de divises
En comptes de targetes de crèdit, de garantia de xecs i altres
semblants
Altres operacions

El mateix dia del seu pagament a l'ordenant
El mateix dia de recepció de l'abonament a la pròpia entitat (2)
Data en la qual comença el càlcul d'interessos (3)
El mateix dia del pagament
El dia hàbil següent a la cessió de les divises
El mateix dia
Veure nota (a)

(1) Incloent-hi el Banc d'Espanya
(2) A efecte del qual aquesta data haurà de constar a la informació referent a la transferència.
(3) Al càlcul d'interessos no s'hi inclourà el dia del venciment de l'efecte.
NOTES:
(a) A tota la resta d'operacions no contemplades expressament, els pagaments i abonaments es valoraran el mateix dia en què s'efectuï l'apunt, si no es produeixen
moviments de fons fora de l'entitat. En cas contrari, els abonaments es valoraran el dia següent a la data de l'apunt.
(b) Les ordres de pagament rebudes en dia no hàbil es consideraran rebudes el dia hàbil següent.
(c) En el cas de compra o venda de divises, també caldrà tenir en compte la valoració donada a la compravenda pròpiament dita.

Les parts accepten expressament el contingut d'aquest annex al Contracte de serveis bancaris, formalitzat al model NFOR
0264.0.1.71 [Ed. 07/20120], que consta de 18 pàgines numerades de l'1 al 18 i on s'hi inclouen les tarifes de comissions bancàries,
condicions i despeses repercutibles, i les normes de valoració de càrrecs i abonaments, de manera que formant aquest annex,
part inseparable del Contracte de serveis bancaris. Les parts, amb una única signatura estampada en aquest document, presten
la seva conformitat i aprovació a la seva totalitat, en els termes, condicions i responsabilitats que s'hi estableixen, i rebent el titular
un exemplar del document sencer. Com a prova de la seva conformitat i per al compliment d'allò convingut, el signen per duplicat
al lloc i a la data indicada a continuació.
CODI DE CONTRACTE DE SERVEIS BANCARIS (Indicar):
CODI COMPTE CLIENT (Indicar):
VERSIÓ DEL DOCUMENT ANNEX TARIFES DE COMISSIONS I NORMES VALORACIÓ:

0264.0.1.71 [07/2020]

A............................................., a....... de................................. de.......
EL/ELS TITULAR/S O REPRESENTANT
Signatura

FAMILY BANKER / AGENT- REPRESENTANT
En reconeixement de signatura

BANCO MEDIOLANUM

Núm.: ______________________
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