Domicili social:
Av. Alexandre Rosselló, 8
07002 Palma de Mallorca

INFORMACIÓ GENERAL SOBRE
ELS COMPTES DE PAGAMENT
BÀSICS
La informació ressaltada en aquest document és especialment
rellevant.
El contingut del present document té caràcter merament informatiu.

INDICADOR DE RISC
Aquest número es indicatiu del risc
del producte, essent 1/6 indicatiu del
menor risc i 6/6 del major risc.

Aquest producte està garantit pel Fons de
Garantia de Depòsits d’Entitats de Crèdit amb
un límit de 100.000 euros per depositant
pels depòsits en diners o, en el cas de
depòsits nominatius en altre divisa, el seu
equivalent aplicant els tipus de canvi
corresponents.

PROCEDIMENT PER A
L’OBERTURA DEL COMPTE

OPERATIVA PERMESA

Per a contractar aquest compte, la persona interessada
haurà de formalitzar prèviament la sol·licitud d’obertura
de compte de pagament bàsic que es troba disponible a
tota la xarxa d’oficines de Banca March, així com aportar
la documentació acreditativa de la seva identitat i declarar
que no disposa de cap altre compte de pagament en una
altra entitat a Espanya que li permeti gaudir dels serveis
associats a aquest compte bàsic.

- Ingressos en euros: El titular podrà realitzar ingressos
en efectiu, mitjançant transferències i domiciliacions de
nòmina, pensió i prestació d’atur.

- Obertura, utilització i tancament de compte.

- Disposició d’efectiu en euros: A oficines de Banca
March, S.A., mitjançant presentació del corresponent
document d’identificació, per mitjà de transferència o a
través de caixer automàtic situat a Espanya o a un altre
estat membre de la Unió Europea.

DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE

- Domiciliació de rebuts o càrrecs domiciliats, recurrents
o no.

El compte de pagament bàsic és un compte corrent
denominat en euros, amb total liquiditat, no retribuït i
podrà ser contractat per qualsevol persona física que
compleixi els següents requisits:

- Emissió i adquisició de targeta de dèbit o de
prepagament.

- Ser resident legalment a la Unió Europea, tot i que no
tingui domicili fix, o ser sol·licitant d’asil o no tenir
permís de residència encara que la seva expulsió sigui
impossible per raons jurídiques o de fet.
- Actuar amb un propòsit aliè a la seva activitat
comercial, empresarial, ofici o professió.
- No ser titular a Espanya d’un altre compte de
pagament, bàsic o d’un altre tipus, a una altra entitat o
amb un proveïdor de serveis de pagament.
En cap cas podrà ser contractat per persones jurídiques
amb independència de la seva forma societària.

- Pagaments amb targeta de dèbit.
- Servei de Banca a distància.
Les condicions d’ús i comissions aplicables a aquests
serveis estaran detallades en les condicions particulars de
cada contracte i en la informació precontractual que li
serà lliurada al client amb suficient antelació a la
contractació.
Es permeten diversos titulars per compte. En aquest cas,
tots hauran de complir els requisits i condicions establerts
per a la contractació d’aquest producte.
El compte permet autoritzats que poden disposar dels
fons del compte i realitzar les operacions permeses.

Per a la contractació d’aquest compte de pagament no
serà obligatori adquirir addicionalment altres
productes o serveis.
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EXECUCIÓ D'ORDRES DE PAGAMENT
Per a l'execució d'una ordre de pagament caldrà
proporcionar correctament l'identificador únic del compte
(IBAN o CCC) que en cada moment determini la normativa
aplicable.
S'entendrà que el Client ha atorgat el seu consentiment a
una ordre de pagament quan l'hagi atorgat mitjançant la
signatura del document, sol·licitud o justificant
corresponent, sia per escrit o a través de mitjans
electrònics, mitjançant el servei de Banca a Distància. A
banda del Client, el consentiment es podrà donar a través
del beneficiari o del proveïdor de serveis d'iniciació de
pagaments, si escau. En absència d'aquest consentiment,
l'operació de pagament es considerarà no autoritzada.
El moment de la recepció de l'ordre de pagament será
aquell en què el Banc la rebi. Si el moment de la recepció
no és un dia hàbil per al Banc, s'entendrà rebuda el dia
hàbil següent. Les ordres rebudes en un dia hàbil després
de l'horari màxim establert pel Banc per a cada un dels
serveis disponibles s'entendran rebudes el dia hàbil següent.

Les ordres de pagament en euros en què ambdós
proveïdors de serveis de pagament estiguin situats a la
Unió Europea s'abonaran al compte del proveïdor de
serveis del beneficiari com a màxim al final del dia hábil
següent al de la recepció (o en els dos dies hàbils
següents en el cas d'operacions iniciades en paper), i
l'abonament al compte del beneficiari esmentat es
produirà de conformitat amb el que hagin acordat el
beneficiari i el seu proveïdor de serveis.
En funció del mitjà de pagament o la plataforma utilitzats
pel Client per a la tramitació d'ordres de pagament, podría
haver-hi limitacions en l'import i en el nombre
d'operacions susceptibles de ser executades en períodes
de temps determinats. Per a més informació, haureu de
consultar la documentació contractual o precontractual
dels mitjans de pagament que vulgueu utilitzar o
posar-vos en contacte amb la vostra oficina.

COMISSIONS I DESPESES PRÒPIES
DEL COMPTE

RETRIBUCIÓ

Comissió de manteniment: 3 € mensuals.

T.A.E.: 0%

Comissió d’administració: 0 €.

Liquidació: Mensual

Tipus d’interès nominal anual: 0%

Les comissions i despeses es liquiden de forma mensual.
Quan es superin les 120 operacions de pagament anuals
en euros dins de la Unió Europea consistents en
pagaments realitzats en execució de càrrecs domiciliats i
transferències, inclosos els pagaments realitzats en
execució d’ordres de transferència permanents, a les
oficines de l’entitat i mitjançant els serveis en línia si es
disposa d’ells, seran d’aplicació les següents tarifes:

SERVEIS ASSOCIATS AL COMPTE

Rebuts i transferències periòdiques i no periòdiques:
1 €/rebut

Xarxa pròpia: 0

Transferències periòdiques i no periòdiques a una
oficina: 0,55% (mín. 7,5 €, màx. 600 €)
Transferències periòdiques i no periòdiques per la banca
a distància: 0,55% (mín. 2 €, màx. 6 €)
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TARGETES DÈBIT: Targeta MC Debit amb emissió i
renovació Exemptes.
L’ús de targetes a caixers automàtics estarà associat a les
següents comissions:

Una altra xarxa nacional i internacional: es repercutirà
la comissió cobrada pel titular del caixer a
Banca March, S.A. o bé segons l’acord específic
amb l’entitat titular del caixer
Duplicats de targetes de dèbit: 6 euros per targeta

EXEMPLAR PER Al CLIENT
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DESCUBIERTOS
No es permeten disposicions en descobert o que deixin el
compte amb un saldo deutor.
En cas que es produeixi un acte de disposició de fons per
una quantia superior als diners existents en el compte en
el moment d’executar l’ordre, el Titular autoritzarà
expressament la Banca a rebutjar l’ordre per saldo
insuficient o a admetre-la parcialment per l’import cobert
pels fons existents en el compte. Es generaran les
següents comissions:
Comissió per Reclamació de descoberts: 35 €
Comissió de descoberts: 0% (mín. 20 €)
Tipus d’interès deudor: 0%
No obstant, si es produís un descobert, el Titular estaria
obligat a regularitzar-lo en el termini màxim de tres dies i
autoritzaria expressament la Banca a carregar en el
compte les comissions i els interessos prevists en el
document informatiu de comissions. Per la reclamació de
descoberts es percebrà una sola vegada una comissió de
35,00 €, en cas que la reclamació efectivament es
produeixi i no es regularitzi en el termini indicat.
En cas que hi hagi diversos Titulars amb disponibilitat
indistinta, tots ells respondran solidàriament del
descobert provocat en el compte, fins i tot si hagués estat
motivat per l’actuació de només un dels Titulars.
Encara que no estiguin permesos, els eventuals
descoberts en compte (saldos deutors) que es produeixin
reportaran el tipus d’interès nominal anual indicat en el
document informatiu de comissions.
L’import absolut dels interessos es dedueix de l’esmentat
tipus nominal segons la següent fórmula:

Pels descoberts a compte es percebrà, una sola vegada,
una comissió del 0 %, amb un mínim de 20,00 €. En els
descoberts a compte corrent i excessos a compte de
crèdit, la comissió sobre saldo major descobert s'aplicarà
sobre el saldo més elevat que el compte hagi registrat en
cada període de liquidació. No es cobrarà quan el
descobert o l'excés es produeixi per valoració. Segons
l'article 20 de la Llei 16/2011, de 24 de juny, de contractes
de crèdit al consum, en els descoberts a compte corrent
amb consumidors la comissió percebuda juntament amb
els interessos no podrà donar lloc a una taxa anual
equivalent superior a 2,5 vegades l'interès legal del diner.
Els descoberts a compte (saldos deutors) que es
produeixin meritaran el tipus d'interès nominal anual.
A aquest efecte, es considerarà compte de consumidor
aquell el titular del qual sigui persona física i en què
l'operativa que s'hi porti a terme sigui exclusivament de
caràcter domèstic, al marge de la seva activitat comercial
o empresarial. El tipus d'interès nominal anual en
descobert mai podrà ser superior al 7,50 % TAE. Els
interessos deutors es liquidaran amb periodicitat
mensual, amb independència de la periodicitat pactada
per a la liquidació dels interessos creditors.
Per les despeses de comunicació i gestió de cobrament de
posicions deutores, mitjançant les quals s'informa els
clients de l'existència d'una posició irregular com a
conseqüència del descobert tàcit a compte corrent per tal
que procedeixin a regularitzar-la. Amb aquesta finalitat, el
Banc notificarà la irregularitat mitjançant comunicació
individualitzada remesa per correu postal o bústia virtual,
en funció del mitjà que el client hagi designat per a
l'enviament de les comunicacions i, si escau,
presencialment amb motiu d'alguna gestió en oficina.

Capital x Interès Nominal x Temps expressat en dies naturals
36.500

DURADA, RESSOLUCIÓ, CANCEL·LACIÓ
I MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE
El contracte té una durada indefinida.
El banc podrà resoldre el contracte i cancel·lar el compte
amb un previ avís per escrit al titular, amb dos mesos de
antelació, en els següents casos:
- Que no s’hagi efectuat cap operació en la compte durant
més de 24 mesos consecutius.
- Que el client no resideixi legalment a la Unió Europea,
llevat que no pugui ser expulsat per raons jurídiques o
de fet.
- Que el client hagi obert posteriorment a Espanya un
compte que li permeti fer ús dels serveis enumerats en
els apartats anteriors
La resolució serà efectiva de forma immediata quan:
- El titular hagi utilitzat deliberadament el compte per a
fins il·lícits.
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- La informació aportada pel titular sigui incorrecta.
- El titular no hagi aportat la documentació o informació
requerida pel banc.
El client podrà resoldre el contracte i cancel·lar el compte
de pagament bàsica en qualsevol moment, sense
necessitat de cap preavís. El Banc d'emplenar l'ordre de
resolució en el termini màxim de 24 hores a comptar de la
sol·licitud de titular, efectuant-se en aquest instant la
liquidació de les despeses i comissions repercutibles
meritades fins a la data abonant o adeudándose en el
compte abans de la seva cancel·lació. Si són diversos els
titulars, serà necessària la signatura de tots ells. La
cancel·lació serà gratuïta per al Client.
El banc podrà modificar en qualsevol moment el
contracte prèvia comunicació a el client amb una
antelació no inferior a dos mesos. Si el Client no està
conforme amb els canvis podrà decidir resoldre el
contracte amb anterioritat a l'acabament d'aquest termini.

EXEMPLAR PER Al CLIENT
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DESISTIMENT DEL CONTRACTE
DE COMPTE
El client disposa de 14 dies naturals des de la signatura del
contracte per desistir de la mateixa. El desistiment podrà
notificar-se a l'oficina del Banc.

sol·licitar a Banc que el contracte es faci efectiu en la seva
totalitat, en aquest cas no li és aplicable al seu favor el
dret de desistiment establert.

En cas d'exercici de el dret de desistiment, haurà de pagar,
al més aviat possible, el servei financer realment prestat
pel Banc de conformitat amb el contracte fins al moment
del desistiment. Durant aquest termini, el client podrà

Quan el contracte s'hagi celebrat a petició del Client a
través d'un mitjà de comunicació que no permeti a el Banc
facilitar les condicions relatives al contracte, el Banc es les
remetrà immediatament després de la celebració del
contracte.

RÈGIM GRATUÏT EN BENEFICI
DE PERSONES EN SITUACIÓ DE
VULNERABILITAT O EN RISC
D’EXCLUSIÓ FINANCERA

La gratuïtat del compte de pagament bàsic es mantindrà
durant el període de dos anys, des de la data del seu
reconeixement i prorrogable per successius períodes de
dos anys, prèvia actualització de la informació que acrediti
el manteniment de la situació d'especial vulnerabilitat o
risc d'exclusió financera. A manca d'aquesta acreditació o
en el cas que el banc pugui demostrar que el client ha
deixat d'estar dins el col·lectiu d'especial vulnerabilitat o
risc d'exclusió financera, es perdrà el dret a la gratuïtat del
compte de pagament bàsic.

S'estableix un règim gratuït de comptes de pagament
bàsics en benefici de persones en situació de
vulnerabilitat o en risc d'exclusió financera, quan
concorrin les següents circumstàncies:
a) Els ingressos econòmics bruts, computats
anualment i per unitat familiar, no superaran els
següents llindars:
1. Dues vegades l'indicador públic de renda d'efectes
múltiples de dotze pagues, vigent en el moment
d'efectuar la sol·licitud quan es tracti de persones no
integrades en cap unitat familiar.
2. Dues vegades i mitja aquest indicador quan es tracti
de persones integrades en alguna de les modalitats
d'unitat familiar amb menys de quatre membres.
3. El triple d'aquest indicador quan es tracti d'unitats
familiars integrades per quatre o més membres o
que tinguin reconeguda la condició de família
nombrosa d'acord amb la normativa vigent.
4. El triple d'aquest indicador quan es tracti d'unitats
familiars que comptin amb una persona amb grau de
discapacitat igual o superior al 33 per cent
reconegut oficialment per resolució expedida per
l'Institut de Majors i Serveis Socials o per l'òrgan
competent de les comunitats autònomes.
b) No concorreran cap titularitat, directa o indirecta, o
dret real sobre béns immobles, exclòs l’habitatge
habitual, ni cap titularitat real de societats mercantils,
per part de cap dels membres que integren la unitat
familiar.
La concurrència d'aquestes dues circumstàncies en tots els
titulars i autoritzats, si n'hi ha, s'haurà d'acreditar mitjançant
l'aportació de la informació requerida legalment.
El reconeixement o la denegació de la condició de gratuïtat
del compte, com a conseqüència de trobar-se en especial
situació de vulnerabilitat o exclusió financera, se li
comunicarà per escrit, gratuïtament, en el termini de 30 dies
des de l'aportació de la corresponent informació.
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Per a les persones que es trobin en el col·lectiu d'especial
vulnerabilitat o risc d'exclusió social, la comissió de
manteniment mensual serà de zero euros, i la resta de
comissions es mantindrà en termes idèntics als descrits
anteriorment.
Legislació aplicable: Espanyola. El contracte es regeix per
la Llei espanyola i, en concret, pel Reial decret llei 19/2017,
de 24 de novembre, de comptes de pagament bàsiques,
trasllat de comptes de pagament i comparabilitat de
comissions, Reial Decret 164/2019, de 22 de març, pel
qual s'estableix un règim gratuït de comptes de pagament
bàsiques en benefici de persones en situació de
vulnerabilitat o amb risc d'exclusió financera, la Directiva
2014/92 / UE del Parlament Europeu i de Consell, de 23
de juliol de 2014, pel RD Llei 19/2018 de serveis de
pagament i altres mesures urgents en matèria financera,
per l'Ordre ECE / 1263/2019 sobre transparència de les
condicions d'informació aplicables als serveis de
pagament i en cas que el Client tingui la condició de
Consumidor li serà també d'aplicació la Circular 5/2012 de
Banc d'Espanya sobre transparència dels serveis bancaris i
responsabilitat en la concessió de préstecs.
En cas que el Client no tingui la condició de Consumidor o
de Microempresa, no li serà d'aplicació l'Ordre ECE /
1263/2019 sobre transparència de les condicions
d'informació aplicables als serveis de pagament.
Règim Lingüístic: El contracte tindrà lloc en castellà o, si
s'escau, en qualsevol de les altres llengües espanyoles o
cials de les respectives comunitats autònomes en què el
Banc presta servei a través de la seva xarxa d'oficines. Les
comunicacions s'enviaran en la mateixa llengua del
Contracte.
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PROCEDIMENT DE RECLAMACIÓ
JUDICIAL
Les parts se sotmeten al que estableix la Llei

d'enjudiciament civil.

PROCEDIMENT DE RESOLUCIÓ
EXTRAJUDICIAL DE CONTROVÈRSIES
En cas de discrepàncies amb el Banc sobre cap qüestió
relacionada amb el compte o els serveis associats, podrà
dirigir les seves queixes o reclamacions al Departament
d’Atenció al Client de l’entitat, de conformitat amb la
normativa aplicable i el Reglament per a la Defensa del
Client de Banca March, S.A. i de les entitats que integren
el seu Grup, amb domicili a l’Avinguda Alexandre
Rosselló, 8 – 07002 Palma de Mallorca – Balears
(Espanya), web: http://www.bancamarch.es, e-mail:

atencion_cliente@bancamarch.es; i en el seu cas, al
Defensor del Client de l’entitat situat a C/ Raimundo
Fernández Villaverde, 61, 8º dcha., 28003 Madrid, o a
l’apartat de correus 14019 – 28080 Madrid, e-mail:
oficina@defensorcliente.es;
i
posteriorment
al
Departament de Conducta de Mercat i Reclamacions del
Banc d’Espanya, situat a C/ Alcalá, 48 - 28014 Madrid, o a
través de la seva web: http://www.bde.es.

RESPONSABILITATS I REQUISITS
NECESSARIS PER A LA DEVOLUCIÓ
1. El Client, quant rebi un instrument de pagament, ha
d'adoptar totes les mesures raonables per tal de protegir
les credencials de seguretat personalitzades de les que en
cada cas disposi. En cas de pèrdua, sostracció o apropiació
indeguda de l'instrument de pagament o de la seva
utilització no autoritzada, ho ha de notificar a Banca
March sense demora indeguda quan tingui coneixement.
2. El Banc podrà bloquejar el saldo del compte per raons
objectivament justificades relacionades amb la seguretat
de l'instrument de pagament, la sospita d'una utilització
no autoritzada o fraudulenta de la mateixa.
En aquests casos, el Banc informarà el Client del bloqueig
per telèfon si és possible, abans de fer-ho o, com a molt
tard, immediatament després de la denegació, llevat que
la comunicació de tal informació posi en perill mesures de
seguretat objectivament justificades o estigui prohibida
per altres disposicions pertinents de el Dret de la Unió o
de el dret nacional.
El referit bloqueig persistirà mentre no s'hagin aclarit les
circumstàncies que van portar al Banc a prendre la decisió
de bloquejar el compte.
3. Operacions no autoritzades o executades
incorrectament. Quan el Client tingui coneixement que
s'ha produït qualsevol operació de pagament no
autoritzada o executada incorrectament l'ha de comunicar
de forma immediata i sense tardança injustificada a Banc
amb la finalitat que pugui obtenir rectificació per la seva
part en el termini màxim de tretze mesos a comptar des
de la data de l'abonament o de l'abonament, llevat que el
Banc no li hagués proporcionat la informació a través de
qualsevol dels mitjans posats a disposició per part de
Banc en el Contracte.
En cas d'operacions no autoritzades el Banc tornarà a
Client, en el cas que sigui procedent, l'import de l'operació
no autoritzada immediatament i, en qualsevol cas, com a
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molt tard a la fi de el dia hàbil següent a aquell en què
s'hagi observat o se li hagi notificat l'operació, excepte
quan el Banc tingui motius raonables per sospitar
l'existència de frau i comuniqui aquests motius per escrit
al Banc d'Espanya, en la forma i amb el contingut i
terminis que aquest determini.
El Client està obligat a suportar, fins a un màxim de 50
euros, les pèrdues derivades d'operacions de pagament
no autoritzades resultants de la utilització d'un
instrument de pagament extraviat, sostret o apropiat
indegudament per un tercer, llevat que (i) al Client no li
resultés possible detectar la pèrdua, la sostracció o
l'apropiació indeguda de l'instrument de pagament abans
d'un pagament, excepte quan el propi ordenant hagi
actuat fraudulentament, o (ii) la pèrdua s'hagués de la
acció o inacció d'empleats o de qualsevol agent , sucursal
o entitat d'un proveïdor de serveis de pagament a què
s'hagin externalitzat activitats.
El Client suportarà totes les pèrdues derivades
d'operacions de pagament no autoritzades, i en
conseqüència no és aplicable l'import màxim de 50 euros,
quan hagi incorregut en aquestes pèrdues per haver
actuat de manera fraudulenta o per haver incomplert,
deliberadament o per negligència greu , una o diverses de
les obligacions custodiar els instruments de pagament,
notificar la seva pèrdua, sostracció o apropiació indeguda
o notificació d'operacions de pagament no autoritzades.
4. Responsabilitat de el Banc per la no execució o
execució defectuosa d'ordres de pagament o amb retard
d'una ordre de pagament.
A les ordres de pagament iniciades per l'ordenant: el Banc
serà responsable davant el Client de la correcta execució
de les operacions de pagament ordenes per aquest, llevat
que es demostri que el proveïdor de serveis de pagament
del beneficiari rebre l'import de l'operació de pagament,
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en el cas, aquest serà responsable davant de beneficiari.
Si el Banc fos responsable d'acord amb el que s'exposa
anteriorment, ha de tornar al Client, sense demora
injustificada, l'import corresponent a l'operació, restablint,
si escau, el saldo del compte de pagament a la situació en
què hagués estat si no hagués tingut lloc l'operació de
pagament defectuosa. La data valor de l'abonament de la
mateixa en el compte del Client no podrà ser posterior a
la data en què s'hagi efectuat el càrrec de l'import.
Si el Client actua com a beneficiari, el Banc posarà
immediatament a la seva disposició l'import corresponent
a l'operació de pagament i, si escau, abonarà l'import
corresponent al compte. La data valor de l'abonament en
el compte de pagament del titular no serà posterior a la
data en què s'hagi efectuat el càrrec de l'import.
Quan una operació de pagament s'executi amb retard, el
proveïdor de serveis de pagament del beneficiari
s'assegurarà que, prèvia sol·licitud del proveïdor de
serveis de pagament de l'ordenant, la data valor de
l'abonament en el compte de pagament del beneficiari no
sigui posterior a la data en què hauria atribuït l'import en
cas d'execució correcta de l'operació.
Quan el Client actuï com a ordenant de l'operació de
pagament, el Banc, prèvia petició i amb independència de
la responsabilitat que es determini, tractarà
immediatament de rastrejar l'operació de pagament i
notificarà a l'ordenant els resultats. El Banc no cobrarà
per això cap despesa a l'ordenant.
A les ordres de pagament iniciades pel client en qualitat
de beneficiari: el Banc serà responsable de la correcta
transmissió de les mateixes al proveïdor de serveis de
pagament de l'ordenant i ha de tornar immediatament
l'ordre de pagament a proveïdor de serveis de pagament
de l'ordenant. Quan la transmissió de l'ordre de pagament
s'efectuï amb retard, la data valor corresponent a
l'abonament de l'import del compte de pagament del

Client no serà posterior a la data valor que s'hauria
atribuït a l'import en cas d'execució correcta de l'operació.
El Banc de vetllar perquè l'import de l'operació de
pagament estigui a disposició del beneficiari
immediatament després que aquest import sigui abonat
al seu propi compte. La data valor corresponent a
l'abonament de l'import en el compte de pagament del
beneficiari no serà posterior a la data valor que s'hauria
atribuït a l'import en cas d'execució correcta de l'operació.
Si el Client actua com a ordenant d'una operació de
pagament no executada o executada de forma defectuosa
per causes imputables al Banc, aquest tornarà a
l'ordenant, segons procedeixi i sense demora injustificada,
l'import de l'operació de pagament no executada o
executada de forma defectuosa i restituirà el compte de
pagament en la qual s'hagi efectuat el càrrec a l'estat en
què s'hauria trobat de no haver-se efectuat l'operació de
pagament defectuosa. La data valor de l'abonament en el
compte de pagament del titular no serà posterior a la
data en què s'hagi efectuat el càrrec de l'import.
Serà responsable el Banc si es provés que ha rebut
l'import de l'operació de pagament, encara que el
pagament s'ha realitzat amb un petit retard. La data valor
en aquest cas no serà posterior a la data valor que s'hauria
atribuït a l'import en cas d'execució correcta de l'operació.
El Banc, en qualsevol cas, com a prestador de serveis de
pagament del Client beneficiari, prèvia petició d'aquest,
tractarà immediatament de rastrejar l'operació de
pagament i notificar el beneficiari dels resultats. El Banc
no cobrarà a titular cap despesa per això.
El Banc respondrà davant el Client de les despeses que
s'hagin ocasionat, així com dels interessos aplicats al
Client com a conseqüència de la no execució o de
l'execució defectuosa o amb retard de l'operació de
pagament.

DRET A LA DEVOLUCIÓ
En el cas dels càrrecs domiciliats i altres operacions de
pagament iniciades per un beneficiari oa través d'ell
mateix, el Client podrà sol·licitar a Banc, la devolució de la
quantitat total corresponent a l'operació de pagament
autoritzada sempre que (i) l'ordre de domiciliació o
autorització del càrrec al seu compte, no especifiqui
l'import exacte de l'operació de pagament, i (ii) l'import de
l'operació superi el qual el Client esperar raonablement
tenint en compte les seves anteriors pautes de despesa, en
les condicions del seu contracte amb el beneficiari i les
circumstàncies pertinents a el cas. A petició del Banc el
Client aportar els documents i altres informacions que
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serveixin per acreditar el compliment d'aquestes
condicions. El termini màxim per sol·licitar la devolució
serà de 8 setmanes comptades a partir de la data de
l'abonament dels fons en el compte.
En tot cas, les parts acorden que el Client no tindrà dret a
la devolució si ha transmès directament el seu
consentiment a l'ordre de pagament, al Banc, el que
significa que de produir això a el Client ja se li hauria
proporcionat o posat a la seva disposició la informació
relativa a la futura operació de pagament a el menys amb
4 setmanes d'antelació a la data prevista.

EXEMPLAR PER Al CLIENT
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INFORMACIÓ ADDICIONAL
Banca March, S.A. es troba adherida al Fons de Garantia
de Dipòsits que preveu el Reial Decret-Llei 16/2011, de 14
d’octubre, pel qual es crea el Fons de Garantia de Dipòsits
d’Entitats de Crèdit. Import màxim garantit: 100.000 €
per client.
Així mateix, Banca March, S.A. es troba adherida als
Principis comuns per al trasllat de comptes bancaris.
Banca March, S.A., amb domicili social a Av. Alexandre
Rosselló, 8 - 07002 Palma de Mallorca, Balears, Espanya.
Inscrita en el Registre Mercantil de Balears, foli 16, tom
410, llibre 334, Full PM-644, NIF A-07004021. Entitat de
crèdit subjecta a supervisió del Banc d’Espanya i inscrita
en el Registre administratiu especial amb el número 0061.
El present document té caràcter merament informatiu i
s’estén d’acord amb l’Ordre EHA 2899/2011, de 28
d’octubre, sobre transparència i protecció del client de
serveis bancaris, i amb la Circular 5/2012, de 27 de juny del
Banc d’Espanya, a entitats de crèdit i proveïdors de serveis
de pagament, sobre transparència dels serveis bancaris i
responsabilitat en la concessió de préstecs amb fins
merament informatius, per la qual cosa no té caràcter
d’oferta vinculant ni compromet de cap manera l’entitat
de manera que prevaldran les condicions que, si s’escau,
es pactin amb el client en el contracte corresponent.
Banca March, S.A. es troba adherida als «Principis comuns
per al trasllat de comptes bancaris».
El contracte se celebrarà en castellà o, si s'escau, en
qualsevol de les altres llengües espanyoles oficials de les
respectives comunitats autònomes en què el Banc presta

servei a través de la seva xarxa d'oficines. Les
comunicacions s'enviaran en la mateixa llengua del
Contracte.
Qualsevol comunicació, notificació, informació o
documentació relacionada amb aquest compte s'enviarà
preferentment a través de el servei de banca a distància,
llevat que el Client no tingui contractat el servei de banca
a distància o sol·liciti expressament que es remetin per
correu postal, en aquest cas, el Banc podrà cobrar les
despeses associades que s'indiquin en les Condicions
Econòmiques del Contracte.
En qualsevol moment de la relació contractual, el/s
Titular/s del servei de pagament pot/poden sol·licitar al
Banc una còpia de l'contracte en suport paper o en un
altre suport durador.
El present contracte es regirà, en el no previst
expressament en el mateix, pel que disposa la normativa
relativa als serveis de pagament i la resta de legislació que
en cada moment sigui d'aplicació.
El present document té caràcter merament informatiu i
s'estén d'acord amb la «Circular 5/2012, de 27 de juny, del
Banc d'Espanya, a entitats de crèdit i proveïdors de serveis
de pagament, sobre transparència dels serveis bancaris i
responsabilitat en la concessió de préstecs merament
informatiu» pel que no té caràcter d'oferta vinculant ni
comprometen de cap manera a l'entitat, amb la qual cosa
prevaldran les condicions que, si s'escau es pactin amb el
client en el contracte corresponent.

DATA I SIGNATURA DEL/S CLIENT/S:
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Document informatiu de Comissions

Nom del proveïdor del compte: Banca March, S.A.
Nom del compte: Cuenta de Pago Básica
Data:01/02/2021
• El present document l'informa sobre les comissions aplicables per la utilització dels principals serveis
associats al compte de pagament i podrà servir-li d'ajuda en la comparació de les comissions d'altres
comptes.
• Trobarà tota la informació en el contracte d’obertura de compte, d’emissió de targetes i en la
informació precontractual que se li entregarà abans de l’execució de qualsevol operació singular de
serveis de pagament.
• Té a la seva disposició, de forma gratuïta, un glossari dels termes emprats en el present document.
SERVEIS
Serveis generals del compte
Manteniment del compte

Manteniment (mes) *

Administració del compte

Comissió anual total
Administració per apunt

Pagaments (excloent targetes)
Transferències

COMISSIÓ

SEPA en euros estàndard en línia i en sucursal
sobre la pròpia entitat i sobre una altra
entitat
No SEPA (moneda estrangera) estàndard en
línia/sucursal
Fins a 120 operacions de pagament anuals en
euros dins de la UE en execució de càrrecs
domiciliats i transferències, incloses les ordres
permanents.
Més de 120 operacions:

3,00 €
36,00 €
Exempt

Exempta
Servei no disponible

Exempta

- Rebuts i transferències periòdiques i no
1,00€/ rebut
periòdiques
- Transferències periòdiques i no periòdiques 0,55% amb un mín.7,50€ i un
màx. de 600€
a una oficina
- Transferències periòdiques i no periòdiques 0,55% amb un mín.2,00€ i un
per banca a distància
màx. de 6,00€
0,40% amb un mín. 4,00€ i un
- SEPA en € Transferències inmediates online
màx. de 15,00€
No comporta cap cost addicional al de les transferències

Ordre permanent
Targetes i efectiu
Emissió i manteniment de targeta de Emissió
dèbit - MC Debit Básica
Manteniment anual
Comissió anual total
Retirada d'efectiu a dèbit mitjançant Caixers propis a Espanya
targeta en caixers automàtics
Caixers d'altres entitats a Espanya
Caixers d'altres entitats fora d'Espanya

Xarxa Pròpia
Xarxa Aliena
Tipus de canvi (moneda distinta al euro)
Transferències en caixers

(1)

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0%
0%
100% CTC (1)
0,20% (mín. 1,50€)
0,50% (mín. 2,40€)
2,50%

Comissió fixada pel titular del caixer
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Emissió i manteniment de targeta de
crèdit

Servei no disponible

Retirada d'efectiu a crèdit mitjançant
targeta en caixers automàtics

Servei no disponible

Descoberts i serveis connexos
Descobert tàcit i/o exprés

Comissió de descobert
Tipus d'interès deutor **
Reclamació de posicions deutores

Altres serveis
Negociació i compensació de xecs
Devolució de xecs
Servei Banca a Distància
Servei d'Alertes (SMS, email o similar)

Servei no disponible
2,5 vegades l'interès legal dels
diners
35 €

Servei no disponible
Servei no disponible
Servei gratuït
Persona Física

Servei disponible i opcional amb cost 3€/mes

Persona Jurídica

Servei no disponible

**Aquest tipus mai podrà ser superior al 7,50 % TAE, només aplicable a persones físiques i consumidors.
Es considerarà compte de consumidor aquell el titular del qual sigui persona física i en què l'operativa que s'hi porti
a terme sigui exclusivament de caràcter domèstic, al marge de la seva activitat comercial o empresarial.
En cas que l'operativa sigui de caràcter professional o empresarial es considerarà compte de no consumidor i
s'aplicarà un tipus d'interès fix del 27 % nominal anual. Els interessos deutors es liquidaran amb periodicitat mensual,
amb independència de la periodicitat pactada per a la liquidació dels interessos creditors.
*Per als titulars compresos dins del col·lectiu de situació de vulnerabilitat o en riscd’exclusió financera que tinguin
reconeguda pel banc la condició de gratuïtat del compte de pagament bàsic, la comissió de manteniment serà de
zero euros i la resta de comissions es mantindrà en termes idèntics:
Serveis generals del compte
Manteniment del compte
Administració compte

Manteniment mensual
Comissió anual total
Administració per apunt

0,00 €
0,00 €
Exempta
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Document informatiu de les
Comissions
Llista de serveis més representatius associats a un compte de pagament
Manteniment del compte

L’entitat gestiona el compte perquè el client pugui operar amb ell.

Emissió i manteniment d’una
targeta de dèbit

L’entitat facilita una targeta de pagament associada al compte del client.
L’import de cadascuna de les operacions realitzades amb la targeta es
carrega directa i totalment al compte del client.

Emissió i manteniment d’una
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 temps acordat es carrega total o parcialment al
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 exprés

L’entitat i el client acorden per endavant que ell pugui disposar de fons
quan no quedi saldo disponible al seu compte. A l’acord es determina la
quantitat màxima de què 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 cap 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 a caixers
automàtics

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

Retirada d’efectiu a crèdit
mitjançant targeta a caixers
automàtics

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

Servei d’alertes (SMS, e-mail
o 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.

Página 10 de 10

