
  
IINNFFOORRMMAACCIIÓÓ  DDEE  LLEESS  CCOONNDDIICCIIOONNSS  DDEELL  CCOONNTTRRAACCTTEE  DDEE  TTAARRGGEETTAA  PPRREEPPAAGGAAMMEENNTT  NNOO  PPEERRSSOONNAALLIITTZZAADDAA  
 
11..  EEll  sseerrvveeii  
La targeta es pot utilitzar mitjançant la simple tinença per part de la persona que la utilitzi (a partir d’ara, el 
portador de la targeta). L’import disponible de la targeta és considerat diners en efectiu i el banc, en cas de 
pèrdua, furt o robatori de la targeta, no està obligat a reintegrar-lo, llevat de fer-ho al contractant com a propietari 
de les quantitats dipositades a la targeta. 
 
Les quantitats disponibles de la targeta de prepagament, fins a poder-ne disposar pels diferents mitjans per part 
del portador, són propietat i titularitat exclusiva del contractant. Per això, el banc es troba al marge de la relació 
jurídica existent entre el contractant i el portador i queda exonerat de qualsevol responsabilitat per la seva 
entrega, disposició i falta de saldo existent a la targeta. 
  
22..  UUttiilliittzzaacciióó  ddee  llaa  ttaarrggeettaa  
2.1 El contractant ha de satisfer prèviament la quantitat equivalent a l’import carregat, sol·licitant-ho a la seva 
oficina o a través de les diferents possibilitats que el banc disposi per efectuar el procés de càrrega i recàrrega en 
cada moment. L’import disponible de la targeta disminuirà a mesura que el banc tingui constància de les 
operacions realitzades. Els càrrecs per les operacions fetes amb la targeta, així com les comissions i despeses que 
ocasionin aquestes operacions d’acord amb les tarifes establertes en cada moment per operació, es carregaran 
contra l’import disponible de la targeta, o contra el compte de càrrec o targeta associada. 
2.2 La targeta està adherida a la marca Visa/MasterCard i permet la utilització al portador de la targeta 
exclusivament en terminals punt de venda (a partir d’ara, TPV), així com aquelles operacions que el banc admeti 
en cada moment i que estiguin disponibles per a aquestes marques amb els límits establerts. Així mateix, es 
podrà establir a través del sistema o acordar el banc amb altres xarxes de TPV i altres terminals la possibilitat d’ús 
de la targeta en aquests establiments. 
2.3 L’ús de la targeta, una vegada activada, s’ajustarà a les regles següents: 

A. La targeta permet al portador adquirir béns i serveis dels establiments adherits als sistemes 
Visa/MasterCard. 
La targeta pot ser utilitzada a través del sistema TPV, per facilitar el pagament de productes i serveis en 
els establiments nacionals i internacionals en què sigui acceptada. 
En aquest tipus d’operacions de TPV, es pot sol·licitar la verificació de la firma que el portador subscrigui 
en el comprovant de l’operació amb l’estampada sobre la targeta. 
S’entén que qualsevol bé o servei obtingut amb la utilització de la targeta ha estat sol·licitat i rebut pel 
portador, incloent-hi si escau el supòsit d’operacions sol·licitades a distància. 

B. El banc podrà subministrar, pels mitjans que tingui establerts en cada moment, l’import disponible, amb 
la identificació prèvia del número de targeta. 

C. La targeta no ha de ser utilitzada per fer pagaments en establiments com ara autopistes i parquímetres. 
2.4 El banc executarà l’ordre de pagament des del moment de la recepció d’aquesta ordre. Per a la correcta 
execució d’una ordre de pagament cal facilitar l’identificador únic, que és el número de targeta (PAN). 
2.5 Les targetes amb xip de seguretat poden incorporar, a través d’aquest, serveis, programes o funcionalitats 
amb condicions d’ús i tarifes pròpies. 
2.6 El banc no està obligat a executar una ordre l’import de la qual sigui superior a l’import disponible a la targeta. 
A més a més, el banc pot establir límits per motius operatius i per raons relacionades amb la seguretat de la 
targeta, la sospita d’una utilització no autoritzada o fraudulenta d’aquesta. Així, el banc pot suspendre o bloquejar 
temporalment l’ús de la targeta i adoptar, en cada cas, les mesures de seguretat que consideri oportunes a 
l’efecte d’evitar qualsevol usurpació, estafa, frau o mal ús de la targeta. En aquest sentit, si li és requerit per 
l’establiment, el titular haurà de mostrar un document oficial que permeti comprovar la seva identitat i 
coincidència amb les dades de la targeta en realitzar una transacció, així com facilitar la seva anotació i registre 
per part de l’establiment d’acord amb els requisits per captar i registrar dades personals legalment previstes en 
cada moment. 
També podrà adoptar aquesta mesura de bloqueig en els supòsits d’incompliment de les obligacions de 
pagament contretes pel contractant davant el banc. Així mateix, el portador perdrà el dret a utilitzar la targeta: a) 
una vegada caducada; b) en cas d’incompliment del contracte, i c) per decisió unilateral del contractant 
traslladada al banc en aquest sentit. 
El banc ha d’informar el contractant del bloqueig de la targeta i dels motius existents per a això. Aquesta 
comunicació s’ha de fer, si és possible, abans d’adoptar la mesura de bloqueig o immediatament després de 
realitzar-la, llevat que la comunicació d’aquesta informació resulti compromesa per raons de seguretat 
objectivament justificades o estigui prohibida per altres disposicions pertinents de la legislació nacional o 
comunitària. El banc no serà responsable de la comunicació posterior d’aquest bloqueig o de qualsevol altra 
incidència amb la targeta al portador d’aquesta. 
En tots els casos de pèrdua del dret d’ús de la targeta establerts en aquest contracte, el contractant i titular o 
portador queden obligats a tornar-la al banc, que podrà utilitzar qualsevol mitjà tècnic o manual per recuperar-la, 
inclosa la retenció per part dels establiments adherits. 
 
33..  LLíímmiitt  mmààxxiimm  ddiissppoonniibbllee  
La utilització de la targeta en cap cas pot excedir l’import disponible de la targeta existent en cada moment.  
  



44..  DDuurraaddaa  ddeell  ccoonnttrraaccttee,,  ccaadduucciittaatt  ddee  llaa  ttaarrggeettaa  ii  rreeccuuppeerraacciióó  ddee  ll’’iimmppoorrtt  ddiissppoonniibbllee  
La targeta tindrà un termini de validesa limitat i hi constarà estampada la data de caducitat. A partir de la data de 
caducitat indicada a la targeta no s’haurà de fer cap operació i només el contractant podrà sol·licitar al banc la 
recuperació total de l’import disponible de la targeta. 

 
55..  OObblliiggaacciioonnss  ii  rreessppoonnssaabbiilliittaatt  ddeell  ccoonnttrraaccttaanntt   
 
El contractant es compromet a informar al portador de la targeta, si és una persona diferent del contractant, de 
les condicions d’ús de la targeta, i també de les obligacions i responsabilitats derivades d’aquest contracte i de la 
utilització de la targeta, així com de les comissions, quotes i despeses que es carregaran contra l’import disponible 
de la targeta. 
 
El banc és aliè a la relació jurídica existent entre el contractant i el portador si és una persona distinta, i no és 
responsable respecte a aquest últim de cap obligació relativa a l’existència de saldo en la targeta davant aquest. 
 
5.1 Que la targeta estigui signada a l’espai reservat per a això per la persona que la utilitzi (el portador), en el 
mateix moment en què la rebi. 
5.2 Que la targeta es conservi adequadament i se’n faci un ús correcte, d’acord amb aquest contracte, realitzant 
les operacions permeses en cada moment i abstenint-se de realitzar operacions no permeses. 
Un mal tractament o ús incorrecte de la targeta (no s’ha de doblegar, mullar, etc.) pot tornar indeterminat el valor 
de l’import o serveis que s’incorporen a la targeta i, conseqüentment, provocar-ne la pèrdua parcial o total. 
5.3 Acceptar totes les operacions que s’hagin fet amb la targeta, sense poder revocar cap ordre, i admetre com a 
justificant d’aquestes i del seu import el que registri la mateixa targeta, el que consti en els registres informàtics 
del banc i els comprovants emesos per qualsevol dispositiu habilitat per operar amb targetes, fins i tot en el 
supòsit d’operacions sol·licitades a distància o d’aquelles altres que no requereixin la signatura del portador 
perquè es tracta de recàrregues, despeses o consums inherents a una operació realitzada mitjançant la targeta. 
5.4 Assumir el risc i la responsabilitat de l’ús de la targeta. El banc queda exempt de responsabilitat, fins i tot en el 
supòsit d’ús fraudulent o pèrdua de la targeta. 
La responsabilitat del portador i/o contractant per l’ús fraudulent fet per terceres persones abans de la notificació 
de la pèrdua o el robatori de la targeta queda limitada a 150 euros, sempre que no s’actuï de manera negligent o 
fraudulenta amb la custòdia de la targeta i la comunicació al banc; en aquest cas no s’aplicarien els límits 
indicats. El portador i/o contractant queden obligats a facilitar al banc la documentació que els sigui requerida. 
L’import indicat com a màxim de responsabilitat no serà aplicable al contractant i/o portador que no tingui la 
consideració de “consumidor”. 
5.5 Tornar la targeta al banc si aquest així ho exigeix i destruir-la una vegada caduqui o sigui substituïda. 
5.6 En cas de pèrdua, robatori o falsificació, el contractant i/o portador queden obligats a comunicar sense 
demora indeguda al banc tal circumstància personalment a qualsevol de les seves oficines, o al número o 
números de telèfon 24 hores: 900 712 356 o 902 323 111, o el número de telèfon que els substitueixi, que 
s’indica a l’adreça d’Internet del banc destinada a “Particulars”, on pot localitzar, a l’apartat de “Targetes”> 

  
66..  OOppeerraacciioonnss  rreeaalliittzzaaddeess  aa  ll’’eessttrraannggeerr 
Les operacions realitzades a l’estranger, entès com un país diferent del de subscripció d’aquest contracte, 
mitjançant la targeta estan subjectes a les normes, disposicions i limitacions que en cada moment estableixi la 
legislació vigent. Les operacions per compres en comerços a l’estranger efectuades en divisa diferent de l’euro es 
convertiran en euros al tipus de canvi establert per la marca de la targeta corresponent al dia en què es faci 
l’operació, tot aplicant la comissió indicada a l’apartat “Comissió per compres en comerços a l’estranger 
efectuades en divisa diferent de l’euro” de les condicions particulars. Les variacions dels tipus de canvi s’aplicaran 
sense necessitat de comunicació prèvia. 
A aquestes operacions s’aplicarà el tipus de canvi, les comissions i les despeses fixats per a cada centre 
compensador i el seu pagament corresponent al signant. 
 
Sense perjudici de cobrar la resta de quotes i comissions pactades en el contracte, segons s’hi s’estableix, 
s’informa que es carregarà contra el saldo de la targeta la comissió per compres en comerços a l’estranger 
efectuades en divisa diferent de l’euro, comissió que és del 3% de l’import de l’operació. 
 
77..  OObblliiggaacciioonnss  ii  rreessppoonnssaabbiilliittaattss  ddeell  bbaanncc  
El banc, sens perjudici d’adoptar les mesures que consideri pertinents, queda exempt de responsabilitat en cas de 
no-admissió o falta d’atenció a la targeta per part de qualsevol establiment. 
  
El portador podrà efectuar la consulta de saldo a través de qualsevol caixer del grup Banc Sabadell, trucant al 
902 323 000 i en el tiquet de compra.  

"Seguretat">“Protecció de targetes”, els telèfons d’atenció per manent. Si no es fa aquesta comunicació, el banc 
declina qualsevol responsabilitat per l’ús que es pugui realitzar de la targeta. L’avís ha de ser confirmat per escrit 
tan aviat com sigui possible i presentar al banc, si escau, la denúncia efectuada davant l’autoritat competent. Si no 
s’ha fet denúncia, queden obligats a formular-la si el banc la sol·licita. 
5.7 No realitzar cap operació a partir de la data de caducitat indicada a la targeta.


