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CONDICIONS GENERALS
•

Aquestes tarifes són d’aplicació general per Vall Banc a tots els clients; no obstant l’anterior Vall Banc podrà aplicar
millors condicions de manera individualitzada, en aquest cas, les condicions recollides en aquest llibre de tarifes
s‘aplicaran subsidiàriament a les condicions particulars i individualitzades pactades amb els seus clients.

•

Les tarifes són aplicables a tots els serveis i productes bancaris que s’enumeren i tenen el caràcter de màximes,
pel que no es carregaran comissions superiors a les indicades.

•

Les tarifes del present Llibre resten subjectes a canvis i modificacions per part de Vall Banc. Les modificacions es
comuniquen a l’Autoritat Financera Andorrana (AFA) d’acord amb la normativa vigent i seran publicades al Llibre
de Tarifes, disponible a la pàgina web www.vallbanc.ad i a les nostres oficines.

•

En els serveis o operacions sol·licitats pels clients que no estiguin contemplats en el present Llibre de tarifes i que
es realitzin amb caràcter excepcional o singular, s’establiran, en cada cas, en les condicions aplicables.
L’enviament de correu físic, no previst en aquest llibre de tarifes, a l’estranger, implicarà el meritament de les
despeses que origini l’enviament d’acord amb les tarifes postals de l’empresa que Vall Banc, al seu criteri, esculli
per l’enviament, vigents en cada moment.

•

Les despeses de tercers (d’intervenció de fedatari públic, d’escriptures i de corresponsals) per la que es puguin
derivar del cobrament de les comissions previstes a les tarifes aniran a càrrec del client.

•

Les tarifes d’aquest document no inclouen els impostos. Aniran a càrrec de cada titular els impostos presents i
futurs que es puguin derivar del cobrament de les tarifes.

Data d’actualització i vigència: 02/11/2021
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TARIFES

1. TIPUS D’INTERÈS PER COMPTES DE PASSIU
1.1 TIPUS D’INTERÈS DE REFERÈNCIA
EUR
-0,50%
-0,50%
-0,50%

A la vista
Estalvi
Termini fix fins a 1 any

CHF
-0,75%
-0,75%
-0,75%

USD
0,00%
0,00%
0,00%

ALTRES
0,00%
0,00%
0,00%

Per als saldos creditors on el tipus d'interès de referència sigui negatiu, s'aplicarà aquest tipus en la liquidació trimestral
de compte si el saldo mig del període es superior als 250.000€.

1.2 CANCEL·LACIÓ ANTICIPADA DE DIPÒSITS A TERMINI FIX
En el cas excepcional que VALL BANC autoritzi la cancel·lació anticipada d’un dipòsit a termini fix, aquest serà liquidat
de la manera següent:
a.
b.
c.

Des de la data de valor de constitució fins a la data de valor de la cancel·lació, s’aplicarà l’interès pactat inicialment.
Des de la data de valor de la cancel·lació fins a la data de venciment, s’aplicarà una penalització del 4% anual.
En cas que el resultat del càlcul de la penalització del punt b. sigui superior al de la liquidació del punt a., no es
realitzarà cap apunt al client per l’import resultant.

2. PRÉSTECS, CRÈDITS I EXCEDITS

2.1 TIPUS D’INTERÈS DE REFERÈNCIA A.B.A.
El tipus d’interès Euro de referència ABA, es calcula segons la mitja aritmètica (de les cinc entitats bancàries) de la
mitja ponderada per entitat bancària dels préstecs i crèdits amb garantia personal, concedits a particulars durant els
últims 6 mesos en €o i en base a 1 any.
El tipus d’interès de referència ABA de la resta de divises, es calcula segons el tipus d’interès €o de referència del
període corresponent, +/- el diferencial entre el tipus d'interès en €os i el tipus d'interès de la divisa corresponent, en
base a un any.
Divisa
Percentatge

EUR

CHF

USD

3,61%

4,22%

3,85%

GBP

JPY

AUD

DKK

NOK

SEK

3,99% 3,68% 3,66% 3,63% 4,51% 3,61%

CAD
3,61%

2.2 PRÉSTECS I CRÈDITS
Els tipus d’interès per préstecs i crèdits es pacten cas a cas en funció, entre altres, de la seva tipologia, del termini de
l’operació, de l’import, les garanties aportades i les condicions dels mercats interbancaris, quedant establertes en el
contracte.
Comissió d’obertura
Comissió d’estudi
Comissió de límit de crèdit no utilitzat

Comissió amortització anticipada
Per préstecs i crèdits a interès fix
Per préstecs i crèdits a interès
variable
Data d’actualització i vigència: 02/11/2021
Versió: VB-00022

1,50%, mínim 70,00 €
70 € (inclosa en la comissió d’obertura)
0,25% trimestral (sobre el saldo mig no utilitzat del límit
concedit)

3,00%
2,00%
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Demora per quotes de préstecs impagats
Tipus d’interès
Comissió quota impagada

5,00% per sobre establert al contracte
30,00 €

2.3 EXCEDITS SOBRE EL LÍMIT DE CRÈDIT
Tipus d’interès

5,00% per sobre de l’establert al contracte

2.4 DESCOBERTS EN COMPTE CORRENT
Tipus d’interès
Comissió de descobert

12,00% anyal
0,60% mensual (sobre el saldo deutor més elevat del mes)
Mínim 10,00 €

2.5 ALTRES COMISSIONS I DESPESES ASOCIADES
Modificació de condicions o límits concedits
Comissió per reclamació de saldos deutors

0,20% sobre import sol·licitat
30,00 €

Totes les despeses externes com podrien ser el peritatge, notaria, actes jurídics, primes d'assegurances, etc.., les
taxes i impostos aniran a càrrec del client.

3. AVALS I ALTRES GARANTIES
Preavals
Comissió de constitució
Comissió de risc (per trimestre o fracció)
Avals tècnics
Comissió de constitució
Comissió de risc
Per garanties / pagaments impostos
Per participar en concursos i subhastes
Avals econòmics
Comercials i financers
Comissió de constitució
Comissió de risc (per trimestre o fracció)

50,00 €
0,50% trimestral, mínim 30,00 €

50,00 €
1,00% anyal; mínim 35,00 € trimestre o fracció
50,00 €

50,00 €
2,00% anyal; mínim 35,00 € trimestre o fracció, més despeses de
corresponsal, correu, etc.

Targetes de compra
Comissió de constitució
Comissió de risc

20,00 €
1,25% anyal; mínim 20,00 €

Garanties per al trànsit comunitari
Comissió de constitució
Comissió de risc

50,00 €
0,25% trimestral; mínim 50,00 €

4. CRÈDITS DOCUMENTARIS
4.1 CREDITS DOCUMENTARIS D’IMPORTACIÓ
Comissió d’obertura

0,70%; mínim 78,00 € per crèdit

Comissió d’utilització

0,25%; mínim 26 € per crèdit

Comissió de modificació

60,00 €

Data d’actualització i vigència: 02/11/2021
Versió: VB-00022
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Pagament ajornat

0,20% mensual; mínim 26,00 €

Comissió de crèdits documentaris renovables
(Revolving)

0,25%, mínim 26,00 € a cobrar per cada període de renovació.

Despeses de Swift per obertura, modificació i
ampliació del crèdit.

Tarifa única: 104,00 €

Nota: Enviament de missatgeria, corresponsalia i altres despeses externes es repercutiran al client.
4.2 CREDITS DOCUMENTARIS D’EXPORTACIÓ
Comissió de supervisió documentària

1,50%, mínim 78,00 €

Comissió de transferència

0,25%, mínim 26,00 €

Nota: Enviament de missatgeria, corresponsalia i altres despeses externes es repercutiran al client.

5. ADMINISTRACIÓ I SERVEIS DE COMPTE BANCARI

Administració de compte

180,00 € / trimestral

Comissió per obertura i anàlisi de compte

600,00 €

Guarda de correspondència

110,00 € anual

Comissió per compte inactiu (> 12 mesos)

Fins a 1.000,00 €/any

Comissió per compte inactiu (> 36 mesos)

Fins a 3.000,00 €/any

Comissió per cancel·lació de compte
Comissió per reclamació de saldos deutors

Fins a 1.000,00 €
30,00 €

Sol·licitud per part d’empreses d'auditoria
d’informació per compte del client
Informes de Fiscalitat i altres obligacions
informatives

100,00 € (a càrrec del client)
Fins a 2.500,00 €

Sol·licitud d’extracte de compte (en oficina):
Fins a 6 mesos
Període de 6 mesos a 5 anys
Període de més de 5 anys

Sense comissió
6,00 € per doc
7,00 € per doc

Comissió testamentària

Fins a 500,00 €

Sol·licitud de duplicat rebut, efecte u altres
documents
Certificacions bancàries (*)

2,00 € per emissió document

Talonari xecs o pagares
Comissió per recollida i lliurament de fons
Despesa de correu

10,00 € /Talonari
15,00 € per recollida (fins a 6.000,00 €)
0,60 € per emissió de document.

- Certificats acreditatius relatius a comptes oberts: 30,00 €
- Certificats per actes societaris: 50,00 €
- Certificats sobre comptes cancel·lats: 100,00 €

(*) Queden exemptes de pagament les sol·licituds de caràcter social a requeriment escrit del Ministeri de Benestar Social (o altre
organisme competent en aquesta matèria).

Data d’actualització i vigència: 02/11/2021
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6. GESTIÓ D’EFECTES
6.1 DESCOMPTE D’EFECTES
Interès per descompte d’efectes sobre Andorra

En EUR fins a 90 dies

5,25% anual

En EUR superior a 90 dies

5,75% anual

En altres divises

+0,50% al interès en Eur

Interès per descompte efectes sobre estranger
En EUR

6,50% anual

En altres divises

+0,50% al interès en Eur

Es cobraran interessos per tots els dies a partir de la data de descompte fins al venciment de l'efecte.
Per als efectes girats a dies vista, es cobraran tants dies d'interessos com dies vista indiqui l'efecte.

CCComissió pel descompte
Efectes domiciliats i acceptats
Fins a 30 dies
Fins a 60 dies
Fins a 90 dies
Més de 90 dies

0,50%; mínim 2,50 €
0,75%; mínim 2,50 €
1,00%; mínim 2,50 €
1,00% trimestral; mínim 2,50 €

Efectes domiciliats:
Fins a 30 dies
Fins a 60 dies
Fins a 90 dies
Més de 90 dies

0,60%; mínim 3,50 €
0,85%; mínim 3,50 €
1,10%; mínim 3,50 €
1,10 trimestral; mínim 3,50 €

Despeses de devolució efecte al
descompte

0,35%; mínim 9,00 €

Comissió per document sobre l’estranger

1,10 % trimestral; mínim 5,00 €

El valor a aplicar per a totes les monedes serà el del dia següent hàbil al del descompte.
La liquidació practicada en el moment del descompte es considerarà provisional. Quan es rebi el reemborsament del corresponsal,
es practicarà una liquidació complementària, cobrant-ne les despeses, més la comissió del nou període, més els interessos
corresponents als dies transcorreguts entre el venciment de l'efecte i la data real del pagament del corresponsal.

6.2 EFECTES EN GESTIÓ DE COBRAMENT O COMPENSACIÓ
Comissió de cobrament
Despeses de devolució document al cobrament

Data d’actualització i vigència: 02/11/2021
Versió: VB-00022
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6.3 ALTRES COMISSIONS EN OPERATIVA D’EFECTES
Manipulació de tot tipus de documents físics

2,00 €

Modificació de dades o comunicació incidències

10,00 €

Reclamació de posicions deutores vençudes

30,00 €

Sol·licitud de document original o copies

2,00 €

Corresponsalia i altres despeses externes

es repercutiran al client

7. GESTIÓ DE DOMICILIACIONS I REBUTS
Electrònic

Físic

Comissió fixa per gestió del cobrament

1,04 €

2,25 €

Despeses de devolució

2,00 €

Comissió per petició d’imatge

2,00 €

Comissió de manipulació document físic

1,15 € + condicions de gestió

Gestió conformitat

2,00 € per rebut o tarifa mensual de
20,00€

4,00 €
6,00 €

La comissió fixa per gestió del cobrament no s'aplica per les domiciliacions de rebuts provinents d'organismes o
institucions sense ànim de lucre.
La data de valoració serà el dia hàbil següent a la data d'abonament.

8. LLOGUER DE COMPARTIMENTS
Lloguer caixa de seguretat
Caixa petita
Caixa mitjana
Caixa gran

1.000,00 €/any
1.500,00 €/any
2.000,00 €/any

Bústia de correspondència

60,00 €/any

Duplicat per Pèrdua de clau o targeta d’accés

100,00 €

Preu per forçar caixa de seguretat

450,00 € + despeses notarials

Preu per canvi de pany de bústia de correspondència

60,00 €

Data d’actualització i vigència: 02/11/2021
Versió: VB-00022
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9. OPERATIVA DE XECS
Emissió de xecs bancaris
Per pagar dins d’Andorra

1,00 %; mínim 16,00 €

Per pagar a l’estranger

2,00 % mínim 30,00 €

Despeses de correu, Swift, confirmació

26,00 €

Negociació i Compensació de xecs
Xecs per ingressar en compte
A càrrec d’entitats nacionals

3,00 €

A càrrec d’entitats estrangeres

30,20 €

Xecs en gestió de cobrament (condicionals)
A càrrec d’entitats nacionals

0,50; mínim 10,00 €

A càrrec d’entitats estrangeres

1,00%; mínim 80,00 €

Despeses addicionals en xecs
Comissió per devolució

20,00 € per xecs sobre Andorra
60,00 € per xecs sobre estranger

Comissió per petició d’imatge

6,00 € per imatge

Corresponsalia i altres despeses externes

es repercutiran al client

10. TRANSFERÈNCIES
Emissió de transferències:
Nacionals

1,00%; Mínim 16,00 €

Internacionals

2,00%; Mínim 20,00 €

Recepció de transferències:
Nacionals

0,10%; Mínim 1,00 €

Internacionals

1,00%; Mínim 15,00 €

Despeses addicionals:
Despeses de Swift, correu, tèlex

26,00 €

Despeses per anul·lació, modificació, o
devolució

50,00 €

Dades insuficients o incorrectes

15,00 €

Per justificant o copia Swift

2,00 €

Corresponsalia i altres despeses externes

seran repercutides al client

Data d’actualització i vigència: 02/11/2021
Versió: VB-00022
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11. OPERATIVA PER CAIXA
Comissió de canvi bitllet
Per a clients
-

Resta

0,30%
1,00%; mínim 11,00 €

Manipulació d'efectiu: Ingressos

1,00%

Manipulació d’efectiu: Reintegrament en €

2,00%; mínim 6,00 €

Manipulació d’efectiu: Reintegrament en no €

2,50%; mínim 15,00 €

12. TARGETES
12.1 EMISSIÓ I TINENÇA
Visa Classic
Sí

Visa Gold
Sí

Assegurança d’accidents i de reembossament

Sí

Sí

Assegurança d’assistència en viatge

Sí

Sí

Quota d’emissió/manteniment anyal (residents)

35 €

115 €

Quota d’emissió/manteniment anyal (no residents)

65 €

170 €

Assegurança d’ús fraudulent
(pèrdua o robatori i operacions fraudulentes)

VIA-T (quota d’emissió / manteniment anyal)

30 € / 20 €

La quota d’emissió es cobrarà el primer dia hàbil del mes següent a l’emissió de la targeta. La quota de manteniment es
cobra anualment i per períodes de 12 mesos sencers.

12.2 ALTRES COMISSIONS
Pagaments ajornats de targetes de crèdit

1,50% mensual

Excés de límit de crèdit concedit

1,00% sobre el límit excedit

Amortització anticipada

1,00% del saldo amortitzat

Quota de substitució o nou plàstic (a petició client)

10 €

12.3 TAXA DE DESCOMPTE
Targetes d’entitats país

1,00 %

Targetes d’entitats estrangeres

4,00 %

Aquestes comissions es cobraran als establiments on s'utilitza la targeta. En cap cas són comissions a càrrec dels
titulars de la targeta.

Data d’actualització i vigència: 02/11/2021
Versió: VB-00022

Pàgina 10 de 14

12.4 CAIXERS AUTOMÀTICS
Disposicions a caixer propi o
altres entitats nacionals (a dèbit)
Disposicions a caixer propi o
altres entitats nacionals (a crèdit)
Disposicions a caixer de entitats estrangeres

0,00%
2,00%; mínim 2 €
3,50%; mínim 3 €

13. OPERATIVA DE VALORS I ALTRES ACTIUS FINANCERS
13.1 COMISSIONS DE COMPRA VENDA

Renda Variable i Exchange Trade Fund (ETF)

1,20% sobre valor efectiu
Mínims 60,00 € per transacció

Despeses de broker

Fins a 0,25% sobre valor efectiu. Mínim 25,00 €

Renda Fixa

1,00% sobre valor efectiu; mínim 30,00 € per transacció

Fons d’Inversió Externs

-

Fons d’Inversió propis

Per operacions de subscripció i reemborsament:
1,20% sobre valor efectiu; mínim 30,00 € per
operació
Per ordres de traspàs: 1,50%; mínim 40,00 € per
operació
De 0,00% a 0,50%; mínim 3,00 € per operació

Productes Estructurats

1,50% sobre valor efectiu; mínim 150,00 € per transacció

Opcions y futurs

Anul·lació o modificació d’ordres

Renda fixa i divisa: 12 € per contracte
Renda variable: 15 € per contracte
Matèries primeres: 20 € per contracte
Mínim 20,00 € per transacció
10,00 € per ordre

Cancel·lació d’ordres no executades

6,00 € per ordre

Notes sobre aplicació de tarifa:
La comissió compravenda inclou el servei integral per la intermediació, execució i liquidació d'ordres.
La comissió d’anul·lació o modificacions d'ordres solament s'aplica en el moment que el client realitza la
petició.
La cancel·lació d'ordres no executades s'aplica sobre les ordres limitades que arribin a la seva caducitat i
no s'han executat.

13.2 ALTRES COMISSIONS SOBRE OPERACIONS DE VALORS I INSTRUMENTS FINANCERS

Cobrament de dividends, cupons i interessos

1,75% sobre import efectiu; mínim 3,00 €

Amortitzacions totals o parcials o altres
reemborsaments
Ampliacions de capital / reduccions de nominal de
valors
Compravenda de drets de subscripció

0,30% sobre import efectiu; mínim 15,00 €

Operacions financeres diverses (bescanvis,
conversions, etc)

0,50% sobre import efectiu; mínim 5,00 €

Data d’actualització i vigència: 02/11/2021
Versió: VB-00022
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Operativa en fons especials (hedge funds, capital
risc)
Compra i venda de metalls preciosos

2,00% sobre import efectiu; mínim 250,00 €

Trasllat físic de metalls preciosos

Traspàs de títols a altres entitats

2,25% sobre import efectiu; mínim 100,00 €. Addicionalment
es repercutiran les despeses de tercers (transport,
assegurança,...)
Marge del 1,00% al 2,50% en funció de la divisa de la
transacció
1,50% sobre valor efectiu; mínim 150,00 €

Recepció de títols d'altres entitats

0,50% sobre valor efectiu; mínim 50,00 €

Canvi de titularitat no derivades d'operacions de
compravenda
Títols físics per fungibilitat

100,00 € per operació

Títols físics per vendre

2,00% sobre import efectiu; mínim 103,50 €

Cobrament de dividends, rendiments, cupons i
altres, de títols físics
Despeses de correu i assegurança per a títols
físics

2,50% sobre import efectiu; mínim 20,70 €

Operativa en divises

1,20% sobre import efectiu; mínim 60,00 €

3,00% sobre import efectiu; mínim 103,50 €

Correu: 103,50 € mínim
Assegurança: Lliure

Altres despeses repercutibles i aclariments en aplicació de tarifes
-

-

Addicionalment a les comissions estipulades es repercutiran al client totes les despeses externes i cànons que
resultin necessàries per la intermediació, execució i liquidació de les operacions.
Es cobraran les despeses de corresponsals, correu, fax i swift, així com les taxes o impostos (p.e. stamp duty,
taxes Tobin o equivalents, etc) que siguin repercutides pels mercats, entitats de contrapartida i compensació, o
altres.
Es considerà una operació o una transacció cadascuna de les realitzades per cada classe de valor i per compte
de valors, amb independència de que el seu origen es correspongui amb una única ordre del client.
Per a operativa en divisa distinta a l'euro o la divisa de referència del compte de valors s'efectuarà el contravalor
segons el tipus de canvi que determini l'entitat.
Per a venda drets de subscripció, sense ordre expressa del client, la comissió aplicable no podrà superar l'import
efectiu de l'operació.

13.3 DESPESA DE CUSTODIA

Despeses de custodia

1,50% anyal per actius físics i 0,70% anyal per la resta actius
Mínim 3,50€ mensual per valor
Mínim 50,00 € semestral per compte valors.
Liquidació semestral

Les despeses de custòdia estan expressades com a percentatge anual i es cobren amb una freqüència semestral. La
base per al càlcul serà la mitja dels saldos efectius diaris dels valors sota custodia. Per a valors que estiguin depositats
un període inferior al període complert la comissió aplicable serà proporcional al número de dies que ha estat depositat.
Una vegada aplicada la tarifa percentual, l’import a liquidar estarà subjecte a un mínim de 3,50 € mensual per valor. El
mínim per compte de valors en concepte de Despesa de Custodia serà de 50 euros semestrals.

Data d’actualització i vigència: 02/11/2021
Versió: VB-00022
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14. SERVEI D’ASSESSORAMENT EN MATERIA D’INVERSIONS

Comissió fixa d’assessorament

1,50% anyal; mínim 500,00 € trimestral

Comissió d’èxit

20,00%

La comissió fixa d’assessorament està expressada en base anyal i es calcula sobre el valor efectiu diari de la cartera
assessorada. La comissió es liquida al final de cada trimestre natural amb un mínim de 500 € per cartera. Per a períodes
inferiors al trimestre es liquidarà la part proporcional al numero de dies naturals transcorreguts del període.
La comissió d’èxit es liquida una vegada a l’any sobre la revalorització de la cartera, quan el rendiment de la cartera ha
estat positiu i superat l’índex de referencia, i es calcula sobre la diferència. La liquidació s’efectua al final de l’any natural
o en la data de cancel·lació del contracte. El cobrament d’aquesta comissió en cap cas farà que el rendiment net anual
de la cartera del client sigui negatiu.
El servei d’assessorament en matèria d’inversions no inclou els serveis d’operativa i intermediació de valors i els de
custodia i administració, ni qualsevol altre diferent que es pogués prestar al client, pel que dits serveis es cobraran per
separat.

15. SERVEI GESTIÓ DISCRECIONAL DE CARTERA

Comissió fixa de gestió

1,50% anyal; mínim 500,00 € trimestral

Comissió d’èxit

20,00%

La comissió fixa de gestió està expressada en base anyal i es calcula sobre el valor efectiu diari de la cartera gestionada.
La comissió es liquida al final de cada trimestre natural amb un mínim de 500 € per cartera. Per a períodes inferiors al
trimestre es liquidarà la part proporcional al numero de dies naturals transcorreguts del període.
La comissió d’èxit es liquida una vegada a l’any sobre la revalorització de la cartera, quan el rendiment de la cartera ha
estat és positiu i superat l’índex de referencia, i es calcula sobre la diferència. La liquidació s’efectua al final de l’any
natural o en la data de cancel·lació del contracte. El cobrament d’aquesta comissió en cap cas farà que el rendiment net
anual de la cartera del client sigui negatiu.
El servei de gestió discrecional de cartera no inclou els serveis d’operativa i intermediació de valors i els de custodia i
administració, ni qualsevol altre diferent que es pogués prestar al client, pel que dits serveis es cobraran per separat.

16. LÍMITS DE VALORACIONS
16.1 LÍMITS SOBRE VALORACIÓ DE CÀRRECS EN COMPTES DE CLIENTS
Xecs
Pagats per finestreta o per compensació interior a
l'oficina lliurada o a altres oficines
Pagats en ferm per entitats del país

Presos al cobrament
Reintegraments o disposicions
Ordres de transferència, ordres de lliurament i similars

Efectes retornats
Efectes descomptats
Data d’actualització i vigència: 02/11/2021
Versió: VB-00022

El mateix dia del seu pagament
El mateix dia del seu pagament. A tal efecte, l’oficina
pagadora estamparà el seu segell amb indicació de la data
de pagament. Si faltés aquesta condició, es carregarà amb
valor del dia hàbil anterior al de cambra
El mateix dia de carregar-los al compte lliurat
El mateix dia del seu pagament
El mateix dia de l'ordre
Nota: a les transferències ordenades per correu, s'entendrà
per data de l'ordre la de recepció a l'entitat
El dia del seu venciment
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Xecs retornats
Rebuts de caràcter periòdic, el dèbit en compte dels
quals ha estat prèviament autoritzat pel deutor
A càrrec del deutor
Devolució al cedent
Compra de divises
Compra de valors
Efectes domiciliats i pagarés
Derivats de targetes de crèdit i similars
Altres operacions

El mateix de valoració que es va donar en abonar-los en
compte

Data d’emissió del cedent
La valoració aplicada en l'abonament
2 dies hàbils segons divisa
Data valor del corresponsal
Data de venciment
Segons condicions de la targeta
Vegeu nota (a)

16.2 LÍMITS SOBRE VALORACIÓ D’ABONAMENTS EN COMPTES DE CLIENTS

Lliuraments d'efectiu
En €
Resta de divises
Lliuraments mitjançant xecs, etc.
A càrrec de la pròpia entitat
A càrrec d'altres bancs del país
A càrrec d'altres entitats estrangeres
A càrrec d'entitats dels EUA
Transferències bancàries, ordres de lliurament i similars
Procedents de la pròpia entitat
Procedents d'altres entitats del Principat d’Andorra
Procedents d'altres entitats de fora del Principat
d’Andorra
Descompte d'efectes
Efectes no vençuts

Efectes vençuts
Presentació de rebuts de caràcter periòdic, el càrrec en
compte dels quals ha autoritzat prèviament el deutor
Venda de divises
Venda de valors i trameses d'exportació
Abonament de dividends, interessos i títols amortitzats
de valors dipositats
Abonament facturació de TPV de comerços
Altres operacions

El dia hàbil següent a l'entrega
Valor: 20 dies naturals
Valor: dia hàbil següent
Valor: dia hàbil següent. Vegeu nota (b)
12 dies naturals
20 dies naturals
Valor el mateix dia
Valor dia hàbil següent al de la cambra de compensació o al
valor aplicat pel corresponsal
Data de recepció més 2 dies hàbils

Dia següent hàbil a la data en què comença el càlcul
d'interessos. En el càlcul d'interessos no s'inclourà el dia del
venciment de l'efecte
4 dies hàbils després de la data d'abonament
Dia hàbil següent
2 dies hàbils segons divises
Data de valor del corresponsal
Data de valor del corresponsal
2 dies hàbils
Vegeu nota (a)

Nota aclaridora:
a) En totes les altres operacions no previstes expressament, els càrrecs es valoraran el mateix dia en què s'efectuï
l'apunt; els abonaments es valoraran el dia hàbil següent a la data d'entrada de l'apunt.
b)

La consideració dels dissabtes com a dies hàbils o inhàbils haurà de ser en funció de la classe d'operació de què
es tracti. Si la seva formalització s'hagués d'endarrerir per imperatius aliens a l'entitat (operacions de borsa, cambra
de compensació, etc.), serà dia inhàbil. En la resta de casos, en els quals l'operació pugui formalitzar-se el mateix
dia, serà considerat hàbil.

Data d’actualització i vigència: 02/11/2021
Versió: VB-00022
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