BANC D'ESPANYA

INFORMACIÓ TRIMESTRAL SOBRE COMISSIONS I TIPUS PRACTICATS O OFERTS
DE MANERA MÉS HABITUAL EN LES OPERACIONS MÉS FREQÜENTS AMB ELS
PERFILS DE CLIENTS MÉS COMUNS QUE SIGUIN PERSONES FÍSIQUES (Annex 1
de la circular 5/2012)

Eurosistema

Dades del declarant
Codi entitat (*)

Trimestre al qual es refereixen les dades (*)

Adreça de correu electrònic (*)

0061

2018/1

JBLANES@BANCAMARCH.ES

ADVERTIMENT:
LA INFORMACIÓ QUE ES REPRESENTA A CONTINUACIÓ TÉ PER OBJECTE AFAVORIR LA COMPARACIÓ ENTRE CERTS PRODUCTES
BANCARIS FREQÜENTMENT OFERTS ALS CONSUMIDORS A ESPANYA.
LES INFORMACIONS QUE ES REFLECTEIXEN A CONTINUACIÓ, I A ON ES RECULLEN LES DADES ESTADÍSTIQUES DE CERTES
OPERACIONS ESTANDARDITZADES AMB PERSONES FÍSIQUES, NO TENEN CARÀCTER D’OFERTA NI COMPROMETEN DE CAP
MANERA L’ENTITAT QUE LES FA PÚBLIQUES.

A Operacions d’actiu
A 1 Préstecs Hipotecaris
A 1.1 Préstecs en euros a tipus d’interès fix per l’adquisició de l’habitatge habitual
 Sí No

Practicat (*)
Tipus d’interès anual modal (%) (*)

Comissió d'obertura (%) (*)

TAE (%) (*)

Cost de registrar la hipoteca (€) (*)

2,00

1,00

2,03

250,00

Compensació per desistiment practicat en el trimestre anterior (*)

Compensació per desistiment (%)(*)

 Sí
 No

0,50

Es percep compensació per risc de tipus d’interès en amortització anticipada (*)

Hi ha Observacions (*)

 Sí

 Sí

 No

 No

Compensació per risc de tipus d’interès en amortització anticipada
Modalitat (*)

Percentatge sobre el capital que s’amortitza

Percentatge sobre el capital que s’amortitza (*)

4,00

Observacions (*)
 Cal la domiciliació a l’entitat de nòmina o d’un tipus anàleg d’ingressos recurrents.
 Ha de comptar amb una assegurança que garanteixi a l’entitat el pagament total o parcial del deute pendent davant determinades
contingències personals.
Es restringeix l’edat del sol·licitant.
 L’entitat no pot legalment obrir comptes i per això el pagament s’ha de domiciliar en una altra entitat.
Enllaç a una oferta vigent (1)

(*) Camps de complementació obligatòria
Mod. CSF/004/004
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A 1.2 Préstecs en euros a tipus d’interès variable per l’adquisició de l’habitatge habitual

Practicat (*)

 Sí No

Diferencial sobre l’Euribor oficial (%) (*)

Comissió d'obertura (%) (*)

TAE (%) (*)

Cost de registrar la hipoteca (€) (*)

1,75

1,00

1,72

250,00

Compensació per desistiment practicat en el trimestre anterior (*)

Compensació per desistiment (%)(*)

 Sí
 No

0,50

Hi ha observacions (*)

 Sí
 No
Observacions (*)
 Cal la domiciliació a l’entitat de nòmina o d’un tipus anàleg d’ingressos recurrents.
 Ha de comptar amb una assegurança que garanteixi a l’entitat el pagament total o parcial del deute pendent davant
determinades contingències personals.
 Es restringeix l’edat del sol·licitant.
 L’entitat no pot legalment obrir comptes i per això el pagament s’ha de domiciliar en una altra entitat.
Enllaç a una oferta vigent (1)

A 2 Préstecs personals subjectes a la Llei 16/2011 del 24 de juny, de contractes de crèdit al consum
A 2.1 Préstecs en euros a tipus fix no destinats a l’adquisició de vehicles o altres béns de consum, el termini dels quals
sigui igual o superior a 3 anys i inferior o igual a 5 anys.

Practicat (*)

 Sí

 No

Tipus d’interès anual modal (%) (*)

Comissió d'obertura (%) (*)

TAE (%) (*)

6,00

2,00

6,25

Hi ha observacions (*)

 Sí
 No

Enllaç a una oferta vigent (1)

(*) Camps de complementació obligatòria
Mod. CSF/004/004
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A 2.2 Préstecs en euros a tipus fix no destinats a l’adquisició de vehicles o altres béns de consum que el termini dels quals
sigui superior a 5 anys

Practicat (*)

 Sí

 No

Tipus d’interès anual modal (%) (*)

Comissió d'obertura (%) (*)

TAE (%) (*)

Hi ha observacions (*)

6,00

1,50

6,25

 Sí
 No

Enllaç a una oferta vigent (1)

A 2.3 Préstecs en euros a tipus fix, d’import no inferior a 3.000 euros, destinats a l’adquisició de vehicles i el termini dels
quals sigui igual o superior a 2 anys
 Sí

Practicat (*)

 No

Tipus d’interès anual modal (%) (*)

Comissió d'obertura (%) (*)

TAE (%) (*)

5,00

1,50

5,18

Hi ha observacions (*)

 Sí
 No

Enllaç a una oferta vigent (1)

A. 2.4 Préstecs en euros a tipus fix, d’import igual o inferior a 3.000 euros destinats a l’adquisició de béns de consum
diferents a vehicles i el termini dels quals sigui inferior a 4 anys

Practicat (*)

 Sí

 No

Tipus d’interès anual modal (%) (*)

Comissió d'obertura (%) (*)

TAE (%) (*)

6,00

1,50

6,25

Hi ha Observacions (*)

 Sí
 No

Enllaç a una oferta vigent (1)

(*) Camps de complementació obligatòria
Mod. CSF/004/004
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A. 2.5 Facilitat de crèdit de fins a 6.000 euros en targeta de crèdit contractada amb motiu de l’adquisició de béns de
consum
 Sí

Practicat (*)

 No

Tipus d’interès anual modal (%) (*) Comissió d'obertura, emissió o manteniment (%) (*)

TAE (%) (*) Comissió anual renovació o manteniment (€) (*)

22,20

0,00

24,60

Recàrrec excedits (%) (*)

Hi ha observacions (*)

70,00

 Sí
 No 

0,00
Enllaç a una oferta vigent (1)

A. 2.6 Facilitat de crèdit de fins a 4.000 euros en targeta de crèdit la contractació de la qual no estigui vinculada a
l’adquisició de béns de consum

Practicat (*)

 Sí

 No

(*) Camps de complementació obligatòria
Mod. CSF/004/004
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B Operacions de passiu ofertes al públic, que no reuneixin les característiques d’instruments financers híbrids
B 1 Dipòsits a termini en euros per import superior a 1.000 euros diferents dels esmentats al punt B 2
B 1.1 Amb tipus d'interès fix o variable i amb venciment entre un i tres mesos

 Sí

Practicat (*)

 No

Tipus d’interès anual modal (%) (*)

TAE (%) (*)

0,00

0,00

Cancel·lacions anticipades practicades en el trimestre anterior (*)

 Sí
 No

Comissió i/o penalització per cancel·lació anticipada (%) (j

0,00
Enllaç a una oferta vigent (1)

B 1.2 Amb tipus d'interès fix o variable i amb venciment superior a tres mesos i igual o inferior a un any

 Sí

Practicat (*)
Tipus d’interès anual modal (%) (*)

 No

TAE (%) (*)

Cancel·lacions anticipades practicades en el trimestre anterior (*)

 Sí
0,00

0,00

 No

Comissió i/o penalització per cancel·lació anticipada (%) (j

0,00
Enllaç a una oferta vigent (1)

B 1.3 Amb tipus d'interès fix i amb venciment superior a un any i igual o inferior a tres anys
 Sí

Practicat (*)

 No

Termini en mesos (*)

Tipus d’interès anual modal (%) (*)

TAE (%) (*)

18

0,00

0,00

Cancel·lacions anticipades practicades en el trimestre anterior (*)

 Sí
 No

Comissió i/o penalització per cancel·lació anticipada (%) (j

0,00
Enllaç a una oferta vigent (1)

(*) Camps de complementació obligatòria
Mod. CSF/004/004
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B 1.4 Amb tipus d’interès variable (es considerarà que l’índex de referència no varia en tot el període) i amb venciment a
termini superior a un any i igual o inferior a tres anys
 Sí

Practicat (*)

 No

B 2 Dipòsits a termini en euros per import superior a 1.000 euros i terminis no menors de 30 dies, per a clients nous o
diner nou (increments de saldo en la forma que l’entitat promogui) de clients existents
 Sí

Practicat (*)
Termini en mesos (*)

Tipus d’interès anual modal (%) (*)

 No
TAE (%) (*)

Cancel·lacions anticipades practicades en el trimestre anterior (*)

 Sí
36

0,02

0,02

 No

Comissió i/o penalització per cancel·lació anticipada (%) (j

0,02
Enllaç a una oferta vigent (1)

B 3 Dipòsits a la vista (comptes corrents o d’estalvi) que no admeten disposicions mitjançant la targeta ni domiciliació de pagaments
o rebuts

 Sí

Practicat (*)

 No

B 4 Altres dipòsits a la vista (comptes corrents o d’estalvi, inclús materialitzats en llibreta), sempre que no remunerin els saldos en
efectiu o ho facin amb un tipus d’interès igual o inferior a l’1(%)
B 4.1 Que no requereixin comptar amb nòmina o pensió domiciliada ni amb saldo mínim, mobilitzables mitjançant xec
en què un o dos cotitulars poden utilitzar la targeta de dèbit i sense límits pel que fa als pagaments domiciliats
 Sí

Practicat (*)

 No

Cost anual (€)

Hi ha observacions (*)

74,00

 Sí
 No

Enllaç a una oferta vigent (1)

B 4.2 Quan s’ofereixin o contractin
B 4.2.1 Que incloguin al menys una nòmina o pensió domiciliada, i sempre que un o dos cotitulars puguin utilitzar la targeta de dèbit
però no de crèdit

Practicat (*)

 Sí

 No

(*) Camps de complementació obligatòria
Mod. CSF/004/004
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B 4.2.2 Que incloguin almenys una nòmina o pensió domiciliada, mobilitzables mitjançant xec i sempre que un o dos
cotitulars puguin utilitzar la targeta de dèbit i de crèdit amb abonament dels càrrecs en el propi compte

Practicat (*)

 Sí

 No

Cost anual (€) (*)

Hi ha observacions (*)

30,00

 Sí
 No

Enllaç a una oferta vigent (1)

B 4.2.3 Compte de pagament bàsic: Que no requereixi per a la seva obertura comptar amb nòmina o pensió domiciliada ni
cap saldo mínim, mobilitzable exclusivament mitjançant retirades d’efectiu, transferència o targeta de dèbit, i sense límits
pel que fa als pagaments domiciliats; i no admeti descoberts, ni tan sols tàcits

Practicat (*)

 Sí

 No

(*) Camps de complementació obligatòria
Mod. CSF/004/004
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C Operacions de servei
C 1 Protecció contra la pujada del tipus d’interès d’un préstec hipotecari que reuneixi les condicions indicades al punt
A.1.2.

Practicat (*)

 Sí

 No

C 2 Targeta de crèdit o de dèbit amb pagament mensual (i límit no superior a 4.000 euros), sense comptar les potencials
prestacions accessòries vinculades a la targeta diferents a una mera assegurança d’accidents
C 2.a Targeta de dèbit

Practicat (*)

 Sí

 No

C 2.b Targeta de crèdit amb pagament mensual (i límit no superior a 4.000 euros)

Practicat (*)

 Sí

Comissió emissió/renovació (€) (*)

 No

Despesa ús en caixers(€) Ci

50,00

875,00

Despesa consulta de saldo (€) (*)

Hi ha Observacions (*)

0,00

 Sí
 No

Enllaç a una oferta vigent (1)

C 3 Transferències SEPA normalitzades amb càrrec a un compte corrent
C 3.1 Emeses mitjançant ordre a distància (per telèfon o Internet)

Practicat (*)

 Sí

 No

lmport cobrat (%) (*)

Percentatge de transferències en què es cobra comissió (%) (*)

0,06

30,00

Enllaç a una oferta vigent (1)

C 3.2 Emeses mitjançant ordre física (o per correu electrònic)

Practicat (*)

 Sí

 No

lmport cobrat (%) (*)

Percentatge de transferències en què es cobra comissió (%) (*)

0,55

51,00

Enllaç a una oferta vigent (1)

(*) Camps de complementació obligatòria
Mod. CSF/004/004
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C 3.3 Ordres rebudes

Practicat (*)

 Sí

 No

lmport cobrat (%) (*)

Percentatge de transferències en què es cobra comissió (%) (*)

0,00

0,00

Enllaç a una oferta vigent (1)

C 4 Obtenció de xecs conformats o bancaris d’import igual o inferior a 300.000 euros

Practicat (*)

 Sí

 No

lmport cobrat (%) (*)

0,50
Enllaç a una oferta vigent (1)

C 5 Avals per garantir pagaments de lloguer, d’import de fins a 20.000 euros

Practicat (*)

 Sí

 No

lmport meritat (%) (*)

6,50
Enllaç a una oferta vigent (1)

Signatura Electrònica

(*) Camps de complementació obligatòria
Mod. CSF/004/004
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