
Nom del proveïdor del compte: Banca March, S.A. 
Nom del compte: Cuenta Corriente Tarifa Plana Online 
Data: 10.05.2023

SERVEIS

Saldo mig mensual

Saldo mig mensual

Administració del compte Administració per apunt (mensual)

BEN/SHA

OUR

Canvi divisa

0,00% (mín. 6,00€ i màx. 
6,00€) + Despeses swift 0,00€ 

+ Despeses correu 0,00€

No SEPA moneda estrangera 
estàndard sucursal (BEN/SHA)

No SEPA moneda estrangera 
estàndard sucursal (OUR)

0,60% (mín. 25,00€ i màx.
600,00€) + Despeses swift 
15,00€ + Despeses correu 

1,50€

No SEPA moneda estrangera 
estàndard en línia 

0,00% (mín. 12,00€ i màx. 
12,00€) + Despeses swift 0,00€ 

+ Despeses correu 0,00€

Transferències (*)

Manteniment del compte

Pagaments (excloent targetes)

Manteniment (mensual)

 ≤ 3000,00€

Document informatiu de Comissions

• 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.

COMISSIÓ
Serveis generals del compte

Comissió anual total

0,00 €

3000,01€ a 6,000,00€
 ≥ 6,000,01€

8,00 €
7,00 €
5,00 €

 ≤ 3000,00€
3000,01€ a 6,000,00€

 ≥ 6,000,01€ 60,00 €

96,00 €

0,55% (mín. 25,00€ i màx. 
600,00€) + Despeses swift 
15,00€ + Despeses correu 

1,50€

SEPA en euros estàndard en línia sobre una 
altra entitat

Exempt

SEPA en euros estàndard a oficines i en línia 
sobre la pròpia entitat

Exempt

SEPA en euros estàndard a oficines sobre una 
altra entitat

0,55% (mín. 7,50€ i màx. 
600,00€)

84,00 €

1,00 €

Els tipus de canvi seran els publicats diàriament per l'entitat 
per a imports que no excedeixin els 3.000€ o una quantitat 
equivalent, o bé els fixats per l'entitat en funció de les 
cotitzacions del mercat.

SEPA en euros instantànies en línia
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Manteniment anual
Comissió anual total

Manteniment anual
Comissió anual total

Manteniment anual
Comissió anual total

Manteniment anual
Comissió anual total

Caixers propis a Espanya 0%

Descoberts i serveis connexos

Descobert exprés

Bonificada: Sempre que estigui vinculada al compte Tarifa Plana Online

0,00 €

Estàndard: Quan no estigui vinculada al compte Tarifa Plana Online

Emissió 0,00 €
65,00 €
65,00 €

Emissió i manteniment de targeta 
de dèbit - MasterCard Débito 
Aurum

Bonificada: Sempre que estigui vinculada al compte Tarifa Plana Online
Emissió

0,00 €
Estàndard: Quan no estigui vinculada al compte Tarifa Plana Online

Emissió 0,00 €
80,00 €
80,00 €

Emissió i manteniment de targeta 
de crèdit - VISA ORO

Caixers d'altres entitats (excepte acords)
100% CTC                           

Comissió fixada pel titular del 
caixer

 - Deutsche Bank, Targo Bank, 
Cajamar, EVO, ING i Bankinter

0,80€ per operació

0,65€ per operació

0,00€ per operació

Emissió 0,00 €
0,00 €

Targetes i efectiu

Ordre permanent Sobre la pròpia Entitat Exempt

Sobre altres Entitats 0,48% (mín. 3,45€ i màx. 600€)

Retirada d'efectiu a dèbit 
mitjançant targeta en caixers 
automàtics - MasterCard Débit 
Aurum

0,00 €
0,00 €

Caixers 
d'altres 
entitats a 
Espanya (amb 
acords)

Balears :
 - Deutsche Bank, Targo 
Bank, Cajamar
 - EVO
 - ING i Bankinter 0,50€ per operació

Península i Canàries:

Caixers propis a Espanya 4,00% (mín. 3,25€)

Caixers d'altres entitats a Espanya
4,00% (mín. 3,25€) +  100% 

CTC  Comissió fixada pel titular 
del caixer

Servei no disponible

Tipus de canvi (moneda distinta de l'euro) 5,50%

Descobert tàcit Comissió de descobert 4,50% (mín. 20€)

Tipus d'interès deutor (**)

Reclamació de posicions deutores 35 €

Retirada d'efectiu a crèdit 
mitjançant targeta en caixers 
automàtics -  VISA ORO
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Altres serveis

Negociació i compensació de xecs 
de la mateixa entitat
Devolució de xecs
Servei Banca a Distància

(**) No s'aplicarà una taxa anual equivalent superior a 2,5 vegades el tipus d'interès legal del diner.
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. 

Servei gratuït

Servei d'Alertes (SMS, email o 
similar)

Servei disponible i opcional amb cost 3€/mes

Exempt

Exempt

4,50% (mín. 18,00€ i despeses de correu 0,27€)

(*) Tipus de despesa:
- Despeses OUR: l'ordenant es fa càrrec de la totalitat de les despeses i comissions, de manera que transfereix
íntegrament l'import de l'ordre liquidant a l'ordenant l'import íntegre més les comissions i despeses
de tot el procés. En destinació no es carreguen despeses al beneficiari.
- Despeses SHA: l'ordenant i el beneficiari comparteixen les comissions i despeses. Així, l'entitat ordenant
transfereix el total íntegre de l'import i liquida a l'ordenant aquest total més les despeses i comissions, i la
resta d'entitats intervinents poden deduir de l'import rebut les seves comissions i despeses i abonar el
net resultant.
- Despeses BEN: el beneficiari es fa càrrec de la totalitat de les despeses i comissions. L'entitat de l'ordenant pot
deduir de l'import de l'ordre les seves despeses i comissions i transferir l'import resultant.
La resta d'entitats intervinents poden deduir les seves despeses i comissions de l'import rebut i abonar
al beneficiari la resta resultant.

Negociació i compensació de xecs 
d'altres entitats
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