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Document informatiu de les comissions 
 

Nom del proveïdor del compte: Banco Mediolanum, S.A.  

Nom del compte: Compte “Cuenta Evolución” 

Data: 01/01/2022 
 

 El present document l’informa sobre les comissions aplicades per l’ús dels principals 

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

comissions d’altres comptes.  
 

 També es poden aplicar comissions per l’ús d’altres serveis associats al compte que 

no es recullen aquí. Trobarà tota la informació en el contracte d’obertura del compte, 

d’emissió de les targetes i en la informació precontractual. 
 

 Té a la seva disposició, de forma gratuïta, un glossari dels termes que s’empren en el 

present document. 
 

Servei  Comissió 

Serveis generals del compte 

Manteniment del 
compte 

Manteniment 

-Complint condicions Exempt 

-Incomplint condicions 
  +Mensual: 

0,00 € 

Comissió anual total 0,00 € 

Administració Exempt 

Pagaments (excloses les targetes) 
Transferències 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transferències SEPA en euros  

-Entre comptes de l’Entitat   Exempt 

-A altres Entitats ordenades per internet 
o telèfon  

Exempt 

 -A altres Entitats ordenades en Oficina o  
en paper 

0,1% s/nominal. 
(mín. 3,00 €) 

 
Transferència SEPA en divisa diferent de l’euro dins l’Espai Econòmic 
Europeu (E.E.E.) i resta de transferències amb despeses compartides 
(SHA) 

-Mateixa divisa que la del compte de 
càrrec 

0,3% s/nominal  
(mín. 3,00 €, màx. 300,00 

€) -Divisa diferent a la del compte de 
càrrec  
 

0,4% s/nominal  
(mín. 3,00 €, màx. 300,00 

€) 
-SWIFT 9,00 € 

-Despeses de corresponsalia  mín. 3,00 €, màx. 15,00 € 
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Servei  Comissió  

Pagaments (excloses les targetes) 

 Transferències 

Transferència amb despeses a càrrec de l’ordenant (OUR) 

-Mateixa divisa que la del compte 
de càrrec 

0,3% s/nominal. 

(mín. 3,00 €, màx. 300,00 €) 

 -Divisa diferent a la del compte de 
càrrec  

0,4% s/nominal. 
(mín. 3,00 €, màx. 300,00 €) 

-SWIFT  9,00 € 

-Despeses de corresponsalia  mín. 3,00 €, màx. 50,00 € 

Transferències imediates en euros 
ordenades per un client que pertany 
al programa Mediolanum a la teva 
mida  

Exempt 

Transferències immediates en euros 
ordenades per un client que no 
pertany al programa Mediolanum a 
la teva mida 

0,3% s/nominal (mín. 3,00€) 

Transferències urgents en euros 
0,3% s/nominal (mín. 

18,00€, màx. 300,00 €) 

 
 

Servei  Comissió 

Targetes i efectiu 

Emissió i manteniment 
d’una targeta de dèbit 

Emissió targeta titular Exempt 

Manteniment anual o renovació 
targeta titular 

Exempt 

Emissió targeta addicional                                                    Exempt 

Manteniment anual o renovació 

targeta beneficiari 
Exempt 

Emissió duplicat de targeta 5,00 € 

Emissió i manteniment 
d’una targeta de crèdit 

Emissió targeta Visa Classic titular Exempt 

Manteniment anual o renovació 
targeta Visa Classic titular 

Exempt 

Emissió targeta Visa Classic 
addicional                                                    

Exempt 

Manteniment anual o renovació 
targeta Visa Classic addicional 

Exempt 

Emissió targeta Visa Oro titular Exempt 

Manteniment anual o renovació 

targeta Visa Oro titular 
Exempt 

Emissió targeta Visa Oro addicional                                                    Exempt 

Manteniment anual o renovació 

targeta Visa Oro addicional 
Exempt 

Emissió targeta Visa Crèdit 

Business titular 
Exempt 

Manteniment anual o renovació 

targeta Visa Crèdit Business titular 
Exempt 

Emissió targeta Visa Crèdit 

Business addicional                                                    
Exempt 

Manteniment anual o renovació 

targeta Visa Crèdit Business 

addicional 

Exempt 

Emissió duplicat de targeta 5,00 € 
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Servei  Comissió 

Targetes i efectiu 

Retirada d’efectiu a 
dèbit mitjançant targeta 
en caixers automàtics 

En caixers propis Exempt 

En caixers aliens 

4 retirades mensuals d’import 
igual o superior a 100 € 
bonificades quan la comissió 
cobrada per l’entitat 
propietària del caixer sigui 
igual o inferior a 3,00 €. 
En cas que sigui superior, 
Banco Mediolanum repercutirà 
al client l’import que excedeixi 
els 3,00 €. 

Retirada d’efectiu a 
crèdit mitjançant targeta 
en caixers automàtics 

2,8% s/import (mín. 1,70 €, a del cost íntegre per la retirada 
d’efectiu a crèdit cobrada per l’entitat propietària del caixer) 

Descoberts i serveis connexes 

Tipus d’interès deutor 7,364% TIN nominal (7,50% TAE) 

Altres serveis 

Tipus d’interès creditor 

De 0 a 1.000 € al 0% TIN anual 
A partir de 1.000 € a 5.000 € 1% TIN anual 
A partir de 5.000€ a 10.000 € 2% TIN anual 

A partir de 10.000 € al 0% TIN anual 

Negociació i 
compensació de xecs 

Emissió de xecs en euros Exempt 

Emissió de xecs en divisa 
0,4% s/nominal.  
(mín. 5,00 €, màx. 50,00 €) 

Cobrament de xecs pagables a 
Espanya 

Exempt 

Cobrament de xecs en divisa o 
pagables fora d’Espanya 

0,4% s/nominal.  
(mín. 25,00 €, màx. 300,00 €) 

Devolució de xecs Xecs nacional en euros 1% s/nominal (mín. 2,40%) 

Servei d’alertes (SMS, 
email o semblant) 

Exempt 

Operativa en xarxes 
externes: Banco 
Santander 

Ingressos d’efectiu superiors o 
iguals a 2.500 euros 

Exempt 

Ingressos d’efectiu inferiors a 
2.500 euros 

8,00 € 

Ingressos de xecs superiors o 
iguals a 2.500 euros 

Exempt 

Ingressos de xecs inferiors a 
2.500 euros 

Exempt 

Reintegraments d’efectiu 
mitjançant xecs propis superiors 
o iguals a 600 euros 

Exempt 

Reintegraments d’efectiu 
mitjançant xecs propis inferiors 
o iguals a 600 euros 

8,00 € 
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Servei  Comissió 

Altres serveis 

Operativa en xarxes 
externes: Correus 

Ingressos d’efectiu superiors o 
iguals a 600 euros i inferiors a 
2.500 euros 

Exempt 

Ingressos d’efectiu inferiors a 
600 euros  

3,00 euros 

Reintegraments d’efectiu 
superiors o iguals a 600 euros i 
inferiors a 2.500 euros 

Exempt 

Reintegraments d’efectiu 
inferiors a 600 euros 

Exempt 

Reintegraments d’efectiu 
inferiors a 500 euros amb 
enviament a domicili 

8,00 euros 

Lliurament de xecs nominatius 
per al seu ingrés 

Exempt 

 


