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Llistat de Llistat de Llistat de Llistat de ServeisServeisServeisServeis    mmmméééés representatis representatis representatis representatiusususus    aaaasssssociasociasociasociats a unts a unts a unts a un    compte de pagamentcompte de pagamentcompte de pagamentcompte de pagament    

MantenimentMantenimentMantenimentManteniment    dedededel comptel comptel comptel compte    
L’entitat gestiona el compte per a que el client pugui operar amb el 
mateix. 

Emissió iEmissió iEmissió iEmissió i    mantenimmantenimmantenimmantenimentententent    
dddd’’’’una targeta de dèbituna targeta de dèbituna targeta de dèbituna targeta de dèbit    

L’entitat facilita una targeta de pagament associada al compte del client. 
L’import de cada una de les operacions realitzades amb la targeta es 
carrega directament i en la seva totalitat al compte del client. 

Emissió iEmissió iEmissió iEmissió i    mantenimmantenimmantenimmantenimentententent    
dddd’’’’una targetauna targetauna targetauna targeta    de crèditde crèditde crèditde crèdit    

L’entitat facilitat una targeta de pagament associada al compte del  client. 
L’import total corresponent a les operacions realitzades amb la targeta 
durant un període de temps acordat es carreta total o parcialment en el 
compte  del client en la data acordada. En el contracte de crèdit 
formalitzat entre l’entitat i el client es determina si s’apliquen interessos 
per les quanties disposades. 

DescobertDescobertDescobertDescobert    exprexprexprexprésésésés    

L’entitat i el client acorden per anticipat que aquest últim pugui disposar 
de fons quan no quedi saldo disponible en el seu compte.  
En l’acord es determina la quantia màxima que pot disposar-se i si el 
client haurà d’abonar comissions i interessos. 
 

DescobertDescobertDescobertDescobert    tàcittàcittàcittàcit    
L’entitat posa fons a disposició del client que superen el saldo disponible 
en el seu compte. No existeix acord previ entre l’entitat i el client. 

TransferènciaTransferènciaTransferènciaTransferència    
Seguint instruccions del client, l’entitat transfereix fons des del compte del 
client a un altre compte. 

Ordre permanentOrdre permanentOrdre permanentOrdre permanent    
Seguint les instruccions del client, l’entitat realitza periòdicament 
transferències d’un import determinat des del compte del client a un altre 
compte. 

Retirada dRetirada dRetirada dRetirada d’efectiu’efectiu’efectiu’efectiu    a a a a dèbitdèbitdèbitdèbit    
mitjançantmitjançantmitjançantmitjançant    tartartartarggggeta en eta en eta en eta en 
caixerscaixerscaixerscaixers    automàticsautomàticsautomàticsautomàtics    

El client retira efectiu del seu compte a través d’un caixer automàtic d’una 
altra entitat, mitjançant targeta, a compte del saldo disponible. 

Retirada dRetirada dRetirada dRetirada d’efectiu’efectiu’efectiu’efectiu    a a a a crèditcrèditcrèditcrèdit    
mitjançantmitjançantmitjançantmitjançant    tartartartarggggeta en eta en eta en eta en 
caixerscaixerscaixerscaixers    automàticsautomàticsautomàticsautomàtics    

El client retira efectiu a través d’un caixer automàtic de la seva entitat o 
d’una altra entitat, mitjançant targeta, quan els fons estan coberts per una 
línia de crèdit oberta per al client i amb independència del saldo 
disponible del compte. 

ServeiServeiServeiServei    dddd’’’’alertalertalertalerteeees (SMS, s (SMS, s (SMS, s (SMS, 
email o similar)email o similar)email o similar)email o similar)    

L’entitat remet informació sobre moviments efectuats en el compte del 
client mitjançant SMS, correu electrònic o alguna altra tecnologia similar. 

NegociacióNegociacióNegociacióNegociació        iiii    compensació compensació compensació compensació 
de de de de xecsxecsxecsxecs    

L’entitat realitza les gestions oportunes per a obtenir el cobrament d’un 
xec. 

Devolució de xecsDevolució de xecsDevolució de xecsDevolució de xecs    
L’entitat realitza actes ocasionats per la falta de pagament d’un xec per 
una altra entitat. 

 


