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1. CONDICIONS GENERALS
Les presents tarifes tenen la condició de màximes i són d'aplicació general i subsidiària a
aquelles que es puguin establir en les condicions particulars.
Aquestes tarifes poden ser modificades en qualsevol moment per BancSabadell
d’Andorra, efectuant les comunicacions escaients.
Els impostos indirectes vigents en cada moment aniran a càrrec dels clients, i no estan
inclosos en aquestes tarifes.
En cas que les operacions generin despeses de tercers intervinents aliens a
BancSabadell d’Andorra (per ex. Notaris, advocats, procuradors, perits) aquestes aniran a
càrrec dels clients.
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2. OPERACIONS DE FINANÇAMENT I SALDOS DEUTORS
2.1. Crèdits i Préstecs
2.1.1. Comissions d’estudi i instrumentació, seguiment i cancel·lació anticipada de
crèdits i préstecs
Estudi i instrumentació

Producte
Crèdits
Préstecs

Comissió
1,50%
3,00%

Mínim
70€
-

Seguiment

Comissió
1,50%
3,00%

Mínim
70€
-

Cancel·lació Anticipada

Comissió
3,00% (*)

Mínim
-

* Per les operacions de préstec a tipus fix es cobraran les despeses corresponents en
cas d’amortització.
2.1.2. Tipus d’interès dels crèdits i préstecs
Els tipus d’interès depenen dels terminis, de les garanties, dels imports i de les
condicions dels mercats interbancaris i s’estableixen cas per cas en cada contracte.
2.1.3. Comissió de disponibilitat
Comissió trimestral del 0,30% sobre el 100% del ròssec mig trimestral no disposat.
2.1.4. Tipus d’interès i comissions d‘excedits en compte de crèdit
 Tipus d’interès aplicats als excedits sobre límit de crèdit: 10% (1.000 punts bàsics)
per sobre de l’establert per l’operació. La liquidació és trimestral.
 Comissió trimestral del 2,50% sobre el saldo excedit més elevat del trimestre.
2.1.5. Tipus d’interès de demora i comissions per quotes de préstec impagades
 Tipus d’interès de demora 10% (1.000 punts bàsics) per sobre de l’establert per
l’operació.
 Quota impagada: 100€
2.1.6. Tipus d’interès i comissió per saldos deutors (descoberts) en compte corrent
 Tipus d’interès 12.50%
 Comissió de descobert 2,50% sobre el saldo deutor més elevat en el període liquidat).
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2.1.7. Apoques i altres actes jurídics davant notari
Per l’atorgament de carta de pagament i alliberament de garanties hipotecàries,
s’estableix una comissió de 300 €.
Per l’atorgament de qualsevol altre acte jurídic davant notari que no comporti una
comissió d’estudi i instrumentació o d’amortització i cancel·lació anticipada
s’estableix una comissió de 300 €.
Totes les signatures notarials fora d’Andorra amb independència de si l’operació
comporta una comissió d’estudi i instrumentació o d’amortització i cancel·lació
anticipada meritaran una comissió de 500 €.
2.2. Avals i Garanties
Comissió d’obertura
%
Mínim
Avals tècnics

Concurs i
Adjudicació

1,00%

50€

Avals econòmics

Comercials
i financers

1,00%

50€

Avals compres

Targetes

30€

Comissió
periòdica
%
Mínim
0,50%
(Trim.)

30€
(Trim.)

0,50%
(Trim.)
1,15%
(Anual)

30€
(Trim.)
25€
(Anual)

Les comissions no són prorratejables ni en el trimestre ni en l’any.
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2.3. Gestió d’efectes





Tipus d’interès pel descompte
Comissió per tramesa:
 Presentació
 Impagat
Manipulació de documents físics:
Petició d’imatges i còpies:

5,00%.
1,00% mínim 8€ (*)
2,50% mínim 10€
3€ per document
6€ per imatge o còpia.

(*) Alternativament es podrà aplicar un preu fix per tramesa, sense aplicació de percentatge.

2.4. Confirming
Pagaments a l’estranger:
Transferència i Swift

Comissió descompte

24€

0,25%

Interès descompte
Tipus fix a determinar
en cada cas

Pagaments a Andorra:
Transferència

SWIFT

Comissió
descompte

2€

-

0,25%

Interès
descompte
Tipus fix a
determinar en
cada cas

Els interessos, comissions i despeses són sempre a càrrec dels beneficiaris del
pagament.
2.5. Gestió de pagament a proveïdors.
Pagaments a l’estranger:
Transferència i SWIFT
24€
Pagaments a Andorra:
Transferència
1€

SWIFT
-

Les comissions i despeses són a càrrec dels ordenants del pagament, de no rebre
instruccions en sentit contrari.
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2.6. Crèdits documentaris
Operació

Classe

Comissió
obertura

Importació Irrevocable 0,70%
mín. 78€

Comissió
utilització
0,25 %
mín. 26€

Comissió
modificació
Fix 50€ **

Comissió
pagament
ajornat *
0,20%
mín. 26€

Operació

Comissió de
negociació

Comissió avís

Comissió
transferència
***

Exportació

1,50% mín. 75€

0,10% mín. 20€

0,25% mín. 25€

Swift

75€

* Per cada mes o fracció
** Si la modificació incrementa l’import (L/C de pagament ajornat) s’ajustaran les altres
comissions pel nou import i/o venciment.
*** En cas de que el crèdit sigui transferible.
En tots els casos es cobraran a part les despeses de corresponsal, correu, etc.
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3. DIPÒSITS I SALDOS CREDITORS A LA VISTA
Els tipus d’interès per dipòsits depenen dels terminis, dels imports i de les condicions
dels mercats interbancaris i s’estableixen cas per cas.
Saldos creditors a la vista
Saldos en EUR:

- 0,50%(*)

Saldos en USD:

0%

Saldos en altres divises:

0%

(*) Tipus negatiu aplicable a la liquidació del compte corrent, que es produeix al final de
cada trimestre natural, i sobre el saldo mig del període superior a 200.000 EUR.
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4. COMISSIONS DE SERVEIS
4.1. Manteniment i serveis de comptes
Concepte

Import

Manteniment de comptes (*)

180€/semestre

Comissió de comptes inactius

500€/ any

Comissió cancel·lació compte (Aplicable en cancel·lacions a petició
del client, quan el compte te una vigència inferior a 6 mesos)

250€

Enviament de correspondència en paper

2 €/mensuals

Enviament d’extractes per Swift (Mt-940)

120€/anuals

Bústies i custòdia de correspondència

150€/any

Sol·licitud extracte de comptes

5€ per document

Sol·licitud altres documents

5€ per document

Sol·licitud circularitzacions d’auditories de clients

100€ per sol·licitud

Confecció d’informes fiscals i altres obligacions informatives
Comissió de reclamació de deute (quotes de préstec, excedits de
crèdit i descoberts en compte corrent)

500€ per informe
100€ per reclamació

Talonari de xecs

5€ / talonari

Talonari de pagarés

10€ / talonari

Certificats bancaris (segons complexitat)

de 15€ a 50€
De 50 a 500€ en funció de la
complexitat de la documentació a
analitzar:
50 a 100 euros si es tracta de
documentació andorrana i amb
manteniment del compte.
100 a 250 euros si es tracta de
documentació estrangera i/o amb
traspàs dels actius a una altra entitat
250 a 500 euros si hi ha una
investigació patrimonial prèvia i/o
certificacions de saldos

Comissió testamentària

Petita
Caixes de lloguer:

43x250x385 o 75x240x340

1.000€

Mitjana

112x250x385 o 100x240x340

2.000€

Gran

180x250x385 o 150x240x340

3.000€

Pèrdua de la clau o targeta d’accés a caixes de lloguer

300€

Obertura notarial de cofres (Les despeses notarials seran a càrrec
del client)

500€

(*)

Criteris de NO aplicació de la comissió establerts en l’annex al final del Llibre de Tarifes
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4.2. Mitjans de Pagament
4.2.1. Targetes de crèdit / dèbit
 Emissió i tinença
Tipus de targeta
Targeta
Assegurança
VISA Or
25€
25€
VISA Clàssic
15€
15€
Sticker
15€
Les targetes que són per ús empresarial o professional podran tenir condicions
especials que es recolliran en el corresponent contracte.


Duplicat de targeta: 10€



Pagaments empresarials o professionals: 0,50€ per pagament.
Aquesta comissió s’aplicarà a final de trimestre natural pel conjunt de pagaments del
període.



Disposicions d’efectiu en caixers automàtics

Reintegraments en efectiu
En caixer (BSA o altres bancs andorrans) a dèbit
En caixer (BSA o altres bancs andorrans) a crèdit
En caixer de bancs estrangers (Excepte xarxa BS)



Import
0€
2,00%, mín. 2€
2,50%, mín. 3€

Pagaments ajornats: 1,25% mensual
Traspàs límit disponible de la targeta al compte corrent: 2% mín. 2€ per operació

4.2.2. Instantcard:
 15€ per targeta amb imatge personalitzada.
4.2.3. Servei VIP Aeroports
 Alta:
 Manteniment:
 Cost per visita i persona:

15€
15€ anuals
27€

4.2.4. TPV
Comissió de gestió de cobrament segons tipus de targeta:
 TPV (físic i PC)
- Targetes andorranes:
0,50%
- Targetes no andorranes:
1,90%
 TPV Virtual i Paylink
2,50%
Manteniment de terminals
 TPV físic:
 TPV Virtual:
 Paylink :
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4.2.5. VIA T
 Alta:
 Tinença anual:

30€
30€

4.3. Comissions de negociació de rebuts domiciliats.
 Comissió de gestió
6€
 Comissió d’impagats
6€
 Manipulació de documents físics:
3€ per document
 Petició d’imatges i còpies:
6€ per imatge o còpia.
4.4. Emissió de xecs i transferències
Emissió de xecs bancaris
Pagadors a Andorra:


Comissió d’emissió entre 0,15% i 1,00% Mínim 15€

Pagadors a l’estranger:


Comissió d’emissió entre 0,30% i 1,00% Mínim 30€

Emissió de transferències
Nacionals:


Comissió d’emissió entre 0,05% i 1,00% Mínim 2€

A l’estranger:
Comissió

Mínim

-Fins a 2.500€
2,00%
15,00€
-Superiors a 2.500 € 0,65% - 1,50% 0,00€

Modificació Anul·lacions
Dades
Reclamacions

Swift

OUR

-

15,00€

50,00€

40,00€

35,00€

15,00€

50,00€

40,00€

4.5. Compra de xecs i xecs en gestió de cobrament
Producte
a) Xecs per ser
abonats en compte
Xecs sobre
l’estranger
Xecs sobre Andorra
b) Xecs en gestió
de cobrament
Xecs sobre
l’estranger
Xecs sobre Andorra
Abril 2021

Comissió

Comissió de devolució

Valoració

15€ per xec

50€ per xec + despeses
de corresponsal

12 dies
naturals

3€ per xec

25€ per xec

2 dies hàbils

0,60%, mín. 40€

--

--

0,60%, mín. 40€

--

-1
0
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4.6. Recepció de transferències
Nacionals:


Comissió d’abonament

0,012%

Mínim 1€

De l’estranger
Anul·lacions
Comissió Mínim Modificació Dades Reclamacions
0,10%
20€
50,00€
40,00€

Seran debitades al client les despeses carregades pel corresponsal, que
s’afegiran a aquesta comissió.
4.7. Comissions d’operacions per caixa
Producte
Canvi a clients

Operacions
per caixa

Ingrés efectiu - divisa no €

Sense
0,50%

Manipulació d’efectiu (€)

1,00% sobre efectiu - mínim 6€

Manipulació d’efectiu divisa no €

2,00% sobre efectiu - mínim 6€

4.8. Confecció i tractament de fitxers de clients.
Aplicable a fitxers de nòmines, prestacions diverses, quotes periòdiques, lloguers i altres serveis.



Fitxers generats pel propi Client:
o Manipulació i gestió del fitxer: 10€ per fitxer processat
Es cobrarà quan el fitxer es rebi per un canal no segur com el correu electrònic.



Fitxers generats pel Banc a petició del Client:
o Confecció i gestió del fitxer:
10€ per fitxer processat
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5. COMISSIONS DE VALORS I COMPRA VENDA DE DIVISA
5. 1. Tramitació d’ordres de Clients
Aplicables a Clients que operen fora d’un contracte de gestió de cartera o d’un contracte
d’assessorament financer.
Renda Variable

Renda Fixa i
Altres
Productes

%

Mín.

%

Mín.

Subscripcions,
Compres, Vendes i
Amortitzacions

1,12%

10€

0,75%

15€

Custòdia (***)

0,50%

15€

0,50%

Dividends, cupons i
altres events

1,75%

3€

1,75%

FONS BSA

Altres FONS

%*
De 0%
a
0,50%

Mín.

% **

Mín.

--

0,60%

10€

15€

0%

0€

0,50%

15€

3€

na

na

na

na

*Comissió de subscripció segons prospecte de cada fons.
**Comissió BSA que se suma a la comissió de subscripció segons estatuts del fons.
***Les comissions de custòdia es cobren semestralment sobre el saldo mig del període.
5.2. Carteres gestionades i Unit Linked gestionats
Perfil de la
cartera

Comissió
gestió fixa

Comissió
èxit

Comissió C/V i
Amort.

Comissió
custòdia

Comissió
dividends i
cupons

RV0
RV15
RV25
RV50
RV70
100% RV

0,75%
0,75%
1,00%
1,25%
1,50%
1,75%

15,00%
15,00%
15,00%
15,00%
15,00%
15,00%

0,00%
0,15%
0,25%
0,35%
0,40%
0,55%

0,15%
0,15%
0,25%
0,35%
0,40%
0,40%

0,25%
0,25%
0,50%
1,50%
1,75%
1,75%

La comissió d’èxit s'aplica quan la gestió ha tingut un rendiment anyal superior al 10% i
correspon al 15% de l'excés de rendiment per damunt del 10%. Es calcula i liquida
anyalment.
Les comissions fixes es carreguen semestralment i es calculen sobre el volum mig de la
cartera durant el període de gestió.
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5.3. Serveis d’assessorament financer


Assessorament no independent sobre carteres:

Comissió compres,
vendes i
amortitzacions
0,40%

Comissió de
custòdia

Comissió dividends,
cupons i altres

Comissió
d’assessorament

0,40%

1,75%

0,75%



Quan es tracti de carteres de fons d’inversió únicament, es podrà optar per una
comissió única del 1,25% que inclourà tots els conceptes.



Assessorament sobre patrimoni global:

0,50% anual sobre el patrimoni

La comissió d’assessorament s’aplica a final d’any natural sobre el saldo mig patrimonial
del Client.
En l’assessorament sobre patrimoni global es considera tot el patrimoni del client,
incloent posicions d’altres Entitats Financeres.
5.4. Canvis de divisa
Comptat
Termini (forward)

0,25%
0,40%

5.5. Altres
 Traspàs de títols (enviaments) 2,00% Mínim 150€
 Traspàs de títols (recepció)
0,50% Mínim 150€


Aplicació de Conveni per evitar la doble imposició
- Tramitació o renovació d’expedient amb Dipositari 300€
- Petició de devolució de retencions
75€ per cada petició
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Annex
(*) Comissió de Manteniment
Persones Físiques
En les persones físiques residents aquesta comissió no serà d’aplicació quan:
- Algun titular del compte està vinculat (1).
- Algun titular és menor d'edat.
- Algun dels titulars disposa a BSA de productes d'estalvi i/o Inversió superiors a
5.000€.
(1) Es considera vinculat al client que és titular d'un compte que en els últims 3 mesos
tingui 2 dels següents productes o serveis:
a) Nòmina domiciliada o equivalent.
b) Targeta de crèdit o dèbit activa (3 operacions al mes).
c) Domiciliacions (2 al mes).
d) Préstec.
e) Producte d'estalvi i/o Inversió.
Persones Jurídiques
En les persones jurídiques residents aquesta comissió no serà d’aplicació quan:
- El titular del compte està vinculat (1).
(1) Es considera vinculat al client que és titular d'un compte que en els últims 3 mesos
tingui 2 dels següents productes o serveis:
a) Nòmina/es domiciliada/es.
b) Targeta de crèdit o dèbit activa (3 operacions al mes).
c) Domiciliacions (2 al mes).
d) TPV actiu (4 operacions al mes).
d) Operació creditícia: Préstec, Crèdit circulant, Aval.
e) Producte d'estalvi i/o Inversió.
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