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Document informatiu de les 
comissions 

Nom del proveïdor del compte: Triodos Bank 
Nom del compte: Cuenta Operativa Triodos  
Data: 15/03/2022

• Aquest document l'informa sobre les comissions aplicades per la utilització dels principals serveis
associats al compte de pagament. L'ajudarà a comparar-les amb les comissions d'altres comptes.

• També es poden aplicar comissions per la utilització d'altres serveis associats al compte que no es recullen
aquí. Trobarà tota la informació a la fitxa d'informació precontractual del compte, en el Llibre de Tarifes, així
com en el Contracte global per a persones físiques.

• Té a la seva disposició, de franc, un glossari dels termes utilitzats en aquest document.

Servei Comissió 

Serveis generals del compte 

Manteniment del compte 

Manteniment trimestral 
Complint condicions de vinculació 

9,00 € 
0,00 € 

Comissió anual total 
Complint condicions de vinculació 

36,00 € 
0,00 € 

Administració del compte Administració per apunt 0,00 € 

Pagament (excloses les targetes) 

Transferències 

SEPA en euros immediata en línia Servei no disponible 

SEPA en euros immediata sucursal Servei no disponible 

SEPA en euros immediata telefònic Servei no disponible 
SEPA en euros estàndard en línia 
sobre pròpia entitat 0,00 € 

SEPA en euros estàndard en línia 
sobre altra entitat 0,00 € 

SEPA en euros estàndard sucursal 
sobre pròpia entitat 1,00 € 

SEPA en euros estàndard 
sucursal sobre altra entitat 1,00 € 

SEPA en euros estàndard telefònic 
sobre pròpia entitat 1,00 € 

SEPA en euros estàndard telefònic 
sobre altra entitat 1,00 € 

No SEPA (euro i altres divises) 
despeses compartides qualsevol 
canal 

0,30% (mín. 15 € + 3 € 
despeses Swift)

No SEPA (euro i altres divises) 
despeses ordenant qualsevol 
canal 

0,50% (mín. 27 € + 3 € 
despeses Swift)
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Ordre permanent 

Sobre pròpia entitat (primera 
operació - canal telefònic i 
sucursal) 

1,00 € 

Sobre pròpia entitat (consecutives 
- canal telefònic i sucursal) 0,00 € 

Sobre pròpia entitat (primera 
operació - canal en línia) 0,00 € 

Sobre pròpia entitat (consecutiva - 
canal en línia) 0,00 € 

Sobre altres entitats (primera 
operació - canal telefònic i 
sucursal) 

1,00 € 

Sobre altres entitats (consecutives 
- canal telefònic i sucursal) 0,00 € 

Sobre altres entitats (primera 
operació - canal en línia) 0,00 € 

Sobre altres entitats (consecutives 
- canal en línia) 0,00 € 

Targetes i efectiu 

Emissió i manteniment 
d'una targeta de dèbit 

(Tarjeta de débito Triodos) 

Emissió 24,00 € 

Manteniment anual 
Complint condicions de vinculació 

24,00 € 
12,00 € 

Cost anual total 
Complint condicions de vinculació 

24,00 € 
12,00 € 

Emissió i manteniment 
d'una targeta de crèdit 

(Tarjeta de crédito Triodos) 

Emissió 34,00 € 

Manteniment anual 
Complint condicions de vinculació 

34,00 € 
17,00 € 

Comissió anual total 
Complint condicions de vinculació 

34,00 € 
17,00 € 
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Retirada d'efectiu a dèbit per 
mitjà de targeta en caixers 
automàtics 

Caixers ING, CAJAMAR, EURO 
AUTOMATIC CASH (EAC), 
CASHZONE, BANKINTER, 
TARGOBANK: fins a 3 retirades al 
mes 

A QUALSEVOL XARXA: fins a 3 
retirades per un import superior a 
200 € cada una 

Resta de retirades

0,00 € 

0,00 €

100% CTC*

Resta de xarxes internacionals 
dintre de la UE 4% (mín. 3 €) 

Resta de xarxes internacionals 
fora de la UE 4,50% (mín. 3,50 €) 

Tipus de canvi Tipus de canvi diari del 
proveïdor (Visa) 

Retirada d'efectiu a crèdit per 
mitjà de targeta en caixers 
automàtics 

Resta de xarxes nacionals 100% CTC*, més 2% (mín. 
3 €) 

Resta de xarxes internacionals 4% (mín. 3 €) 
Tipus de canvi (moneda diferent 
amb l'euro) 

Tipus de canvi diari del 
proveïdor (Visa) 

Descoberts i serveis connexos 

Descobert tàcit i/o 
exprés 

Tipus d'interès deutor 7,25% TIN (7,50% TAE) 

Reclamació de posicions deutores 30 € 

Altres serveis 

Negociació i compensació de 
xecs 

Xecs nacionals en euros pròpia 
entitat 0,00 € 

Xecs nacionals en euros altres 
entitats 0,25% (mín 3 €, mà 10 €) 

Devolució de xecs 
Xecs nacionals en euros pròpia 
entitat 15 € 

Xecs nacionals en euros altres 
entitats 15 € 

Emissió xec bancari 0,10% (mín. 9 €) 

Retirada d'efectiu a Correos 1 € 

Ingrés d'efectiu a Correos 1,5 € 

Servei d'alertes (SMS, 
correu electrònic o similar) 

Per missatge (SMS) 0,00 € 
Per missatge (correu electrònic o 
missatge a la seva bústia 
securitzada) 

0,00 € 

Missatges (SMS) sobre 
pagaments amb targeta 0,00 € 

(*) CTC: Comissió cobrada per l'entitat Titular del Caixer 




