
Página 1 de 2 

 

 

 

DOCUMENT INFORMATIU DE 

LES COMISSIONS 
 
 

 
Nom del proveïdor del compte: CAJA RURAL DE GUISSONA SCC 

Nom del compte: Multicompte 

Data 02/02/2023 
 

• El present document informa sobre les comissions aplicades per la utilització dels principals 

serveis associats al compte de pagament. L’ajudarà a comparar-lo amb les comissions d’altres 

comptes. 

 
• També poden aplicar-se comissions por la utilització d’altres serveis associats al compte que no 

es recullen aquí. Trobarà tota la informació a www.caixaguissona.com, a l’apartat Tarifes. 

 
• Al final del document té a la seva disposició un glossari dels termes utilitzats en el present 

document. 
 

Servei Comissió 
Serveis generals del compte 

Manteniment del compte Manteniment anual 0 € 
Comissió custòdia  Tipus sobre saldo mig mensual 0 % 

 
Transferència 

SEPA en euros estàndard sucursal 

SEPA en euros estàndard online 

No SEPA en moneda estrangera 
OMF 

0 € 

0 € 

8,81 € 
12 € 

Ordre permanent SEPA en euros estàndard 0 € 

Dipòsit plus 0 € (0,00% TAE). 

Targetes i efectiu 

Emissió i manteniment targeta de dèbit Emissió 

Manteniment anual 
Renovació 

0 € 

0 € 
0 € 

Emissió i manteniment targeta de crèdit Emissió 

Manteniment anual 

Renovació 

0 € 

0 € 
0 € 

Retirada d’efectiu a dèbit mitjançant 
targeta en caixers automàtics 

Nacional (Caixa Guissona) 0 € 

Nacional (Cajamar, Caja Laboral, Bantierra, 
Caixa Enginyers, Cajas Rurales) 

fins a 59 € 0,60 € 

més de 59 € 0 € 

Nacional altres entitats 

més de 59 € i fins a 3 retirades mes  0 € 

fins a 59 € 100 % CTC 

més de 3 retirades mes 100 % CTC 
Internacional 100 % CTC 

Retirada d’efectiu a crèdit mitjançant 
targeta en caixers automàtics 

Nacional (Caixa Guissona) 

Per retirades a crèdit 2% (min. 2€) 
Nacional (Cajamar, Caja Laboral, Bantierra, 
Caixa Enginyers, Cajas Rurales) 

fins a 59 € 0,60 € 
més de 59 € 0 € 
per retirades a crèdit 2% (min. 2€) 

http://www.caixaguissona.com/
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 Nacional altres entitats 

més de 59 € i fins a 3 retirades mes 

fins a 60 € 

més de 3 retirades mes 

Per retirades a crèdit 

Internacional 

Per retirades a crèdit 

 
0 € 

100 % CTC 

100 % CTC 

2% (min. 2€) 

100 % CTC 
2% (min. 2€) 

Descobertes i serveis connexos 

Descobert exprés Obertura 

Tipus d’interès 
Reclamació de posicions deutores 

0 € 

7,25% 
0 € 

Descobert tàcit Obertura 

Tipus d’interès 
Reclamació de posicions deutores 

0 € 

7,25% 
0 € 

Descobertes i serveis connexos 

Negociació i compensació de xecs 
Devolució de xecs 
Serveis d’alerta (sms, email similar) 

Xecs nacionals en euros 
Xecs nacionals en euros 

0 € 
0 € 
0 € 

CTC: Comissió fixada pel titular del caixer automàtic que serà repercutida al client. 

 

 
Llista dels serveis més representatius associats a un compte de pagament 

 

Manteniment del 
compte 

L’entitat gestiona el compte per tal de que el client pugui operar-hi. 

Emissió i manteniment 
targeta de dèbit 

L’entitat facilita una targeta de pagament associada al compte del client. L’import de 
cada una de les operacions realitzades amb la targeta es carrega directament i en la 
seva totalitat al compte del client. 

Emissió i manteniment 
targeta de crèdit 

L’entitat facilita una targeta de pagament associada al compte del client. L’import total 
corresponent a les operacions realitzades amb la targeta durant un període de tempos 
acordat es carrega total o parcialment en el compte del client en la data acordada. En el 
contracte de crèdit formalitzat entre l’entitat i el client es determina si s’apliquen 
interessos per les quantitats disposades. 

Descobert acordat L’entitat i el client acorden per avançat que aquest últim pugui disposar de fons quan no 
quedi saldo disponible en el seu compte. En l’acord es determina la quantitat màxima 
de la que pot disposar-se i si el client haurà d’abonar comissions i interessos. 

Descobert tàcit L’entitat posa fons a disposició del client que superen el saldo disponible en el seu 
compte. No existeix acord previ entre l’entitat i el client. 

Transferència Seguint instruccions del client, l’entitat transfereix fons des del compte del client a un 
altre compte. 

Ordre permanent Seguint instruccions del client, l’entitat realitza periòdicament transferències d’un import 
determinat des del compte del client a un altre compte. 

Retirada d’efectiu a 
dèbit mitjançant targeta 
en caixers automàtics 

El client retira efectiu del seu compte a través d’un caixer automàtic d’una altra entitat, 
mitjançant una targeta, a compte del saldo disponible. 

Retirada d’efectiu a 
crèdit mitjançant 
targeta en caixers 
automàtics 

El client retira efectiu a través d’un caixer automàtic de la seva entitat o d’una altra 
entitat, mitjançant targeta, quan els fons estiguin coberts per una línia de crèdit oberta 
pel client i amb independència del saldo disponible en el compte. 

Serveis d’alertes (sms, 
email, similar) 

L’entitat remet informació sobre moviments efectuats en el compte del client mitjançant 
SMS, correu electrònic o una altra tecnologia similar. 

Negociació i 
compensació de xecs 

L’entitat realitza les gestions oportunes per obtenir el cobrament d’un xec. 

Devolució de xecs L’entitat realitza actes ocasionats per la falta de pagament d’un xec per una altra entitat. 

 


