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Condicions generals sobre moneda estrangera 
 

 
 

CONDICIONS GENERALS PER ALS SERVEIS BANCARIS I OPERACIONS DUTES A TERME 

EN MONEDA ESTRANGERA EN EL MERCAT NACIONAL I INTERNACIONAL I DUTES A 

TERME EN EUROS EN EL MERCAT INTERNACIONAL 
 

 

CONDICIONS GENERALS 
 

 

1. Àmbit d'aplicació 
 

 

Aquesta tarifa comprèn les operacions i serveis bancaris i s’aplica de forma general als nostres 

socis, empreses o particulars, per a les operacions en moneda estrangera i en euros. En el 

cas de les operacions en euros, s’aplica quan tinguin origen o destinació a l'estranger. 

 

Amb caràcter general, la moneda estrangera és qualsevol divisa diferent de l'euro. 

 

En les operacions o serveis sol·licitats pels nostres socis no recollits en les tarifes vigents que 

es facin amb caràcter excepcional o singular, s'hi establiran les condicions aplicables en cada 

cas. 
 

 

2. Despeses d'enviament i/o comunicació 
 

 

2.1. Despeses de correu 

Es cobren les despeses de correu que s'especifiquen en els diferents epígrafs, així com en 

qualsevol operació que requereixi l’enviament d’una carta-comunicació. 

Els imports per aquest concepte s’adapten simultàniament a qualsevol modificació de les 

tarifes postals. 

 

 

2.2. Despeses de repartidor 

Les despeses de repartidor que es generen per aquest concepte en la realització de les 

operacions es repercuteixen al soci, sempre que aquest hagi acceptat prèviament aquest 

sistema d'enviament. 
 

 

2.3. Altres sistemes 

En el cas que algun sistema de comunicació o enviament no estigui previst en els diferents 

epígrafs, s'aplica l'import que en cada moment es convingui amb el soci. 

 

 

3. Despeses avançades 
 

Són a càrrec del soci o cedent o ordenant: 
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A. Les despeses de traducció, sempre que el soci hagi sol·licitat aquest servei. 

B. Les despeses de correu, telegrames i SWIFT, així com de qualsevol altre tipus de 

comunicació no previst, que es generin en la realització de qualsevol operació que requereixi 

enviar o transmetre informació al soci o al beneficiari o ordenant de l’operació. 

C. Les comissions i despeses del corresponsal estranger, si n'hi ha, així com les primes 

d'assegurança CESCE o similars i les comissions i despeses del corresponsal estranger que 

aquest ha de pagar però que ha refusat. 

D. Els interessos de demora. 

E. Les despeses complementàries o avançades (impostos de qualsevol classe, timbres, 

comissions i corretatges a favor de tercers, despeses notarials, peritatges, valoracions i primes 

d'assegurances), necessàries, convenients o sol·licitades pel client, per a la tramitació, 

perfeccionament, instrumentació, consumació, extinció i/o cancel·lació de les operacions que 

ho requereixin. 

 

 

4. Repercussió de despeses de comitents residents a l'estranger 
 

 

Quan el cedent o ordenant no resident condicioni que totes les despeses i comissions no siguin 

a càrrec seu, es percep del client a Espanya allò que correspongui al no resident, a més del 

que s’hagi d’aplicar per la tarifa repercutible a clients a Espanya. 

 

 

5. Canvi aplicable 
 

 

Els tipus de canvi aplicables a la conversió d'euros a moneda estrangera i viceversa són els 

que publica aquesta Entitat per a les operacions que no excedeixin de 3.000 euros. El client 

pot accedir a la informació en la pàgina web de la Caixa d'Enginyers 

(https://www.caixaenginyers.com/tablon-de-anuncios), apartat 12, Canvis EURO–divises. 

Els imports superiors es poden negociar amb el soci segons les cotitzacions de mercat. 
 

 

Els tipus de canvi es mostren al públic en un lloc adequat de les oficines bancàries que facin 

habitualment aquestes operacions. 

 

 

6. Servei de canvi de divisa 
 

 

Comissió: 2 % 

Mínim: 10 euros 
 

 

Aquesta comissió es pot aplicar quan es liquidin les operacions compreses en els epígrafs 21, 

22, 23, 24, 25, 26, 27 i 28, i en general sempre que s'efectuï una conversió d'una divisa no 

UME a una altra divisa no UME, o viceversa. 


