
CONDICIONS GENERALS DEL CONTRACTE D'OBERTURA DE COMPTES (VERSIÓ V-05)

I. CONDICIONS GENERALS COMUNES A TOTS ELS PRODUCTES

Condicions predisposades. Es fa constar que aquest contracte incorpora condicions generals predisposades pel Banc.

Primera. Àmbit.
Objecte. Aquestes condicions generals tenen per objecte establir les disposicions comunes aplicables als productes i
serveis contractats pels Titulars, que s'identifiquen en les condicions particulars del contracte, amb ActivoBank (marca
registrada de l'entitat Banco de Sabadell, S.A., inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, tom 20.093, foli 1 i full B-1561,
amb domicili social a Sabadell, Pl. de Sant Roc, 20, amb NIF A08000143), a partir d'ara el Banc, les dades i condicions dels
quals figuren a l'apartat corresponent d'aquest contracte, sens perjudici de les condicions que s'estableixin, s'acordin o es
comuniquin en concret per a cada tipus de compte o servei, o les establertes per qualsevol organisme competent en cada
matèria, i pels usos i pràctiques bancàries i disposicions legals vigents. Aquestes condicions generals substitueixen les que
puguin haver estat subscrites anteriorment pels seus signants, en relació amb aquests comptes.
Requisits. Constitueixen requisits inicials ineludibles per a la utilització efectiva dels serveis i productes:
1. Haver subscrit aquest contracte i haver-ne lliurat al Banc la còpia per conservar-lo.
Fins a la data de recepció i validació d'aquest contracte per part del Banc els Titulars no poden de cap manera disposar,
sol·licitar el reintegrament, realitzar pagaments, transferir, ni invertir els fons transferits al seu compte corrent, ja sigui amb
destinació al mateix Banc o fora d'aquest, de manera personal o en benefici de tercers.
2. Disposar individualment els Titulars o persones autoritzades dels sistemes d'identificació corresponents als Serveis de
Banca a Distància de la marca ActivoBank, els quals serviran com a base per a la identificació de les comunicacions i ordres
remeses pels Titulars per via telemàtica i/o telefònica.

Segona. Canals.
Web. El principal canal de relació entre els Titulars i el Banc és el lloc web del Banc accessible a través del domini d'Internet
"activobank.com", a través del qual els Titulars poden donar les seves ordres i instruccions, a l'empara dels sistemes
d'identificació corresponents als Serveis de Banca a Distància de la marca ActivoBank que tinguin contractats cadascun de
manera individual amb el Banc. Els Titulars reconeixen i accepten que les ordres, operacions o contractacions de productes
i serveis realitzades, per part dels Titulars o autoritzats dels comptes, mitjançant la utilització dels sistemes d'identificació a
distància admesos pel Banc en cada moment, els quals hagin estat contractats individualment amb el Banc pels subjectes
esmentats tenen els mateixos efectes i validesa jurídica que els realitzats en suport de paper mitjançant signatura
manuscrita, i els Titulars assumeixen com a propi, i responen plenament d'aquesta operativa, ordres o contractacions de
productes i serveis davant del Banc.
Seguretat i confidencialitat. El Banc garanteix als Titulars que disposa de les mesures de seguretat corresponents,
aplicables als seus servidors i sistemes informàtics, destinades a protegir la confidencialitat de les dades gestionades pel
sistema i les ordres rebudes dels Titulars o persones autoritzades per aquests.
D'altra banda, els Titulars es comprometen a complir les normes de seguretat i confidencialitat que el Banc pugui establir.
Els Titulars assumeixen i responen de totes les conseqüències i perjudicis que es puguin derivar per als comptes, serveis o
productes financers de la seva titularitat per la falta de confidencialitat o deguda custòdia, o bé per la utilització incorrecta,
fraudulenta o negligent dels sistemes d'identificació pertanyents als serveis de banca a distància utilitzats per aquests
Titulars o per les persones autoritzades per ells a operar en aquests comptes, serveis o productes financers i, en general,
del compliment per part d'aquests Titulars o autoritzats de les clàusules, termes i condicions pactats individualment amb el
Banc en els contractes respectius corresponents als serveis de Banca a Distància.
Responsabilitat. El termini de resposta i eficiència del lloc web depèn directament de l'estat dels sistemes de
telecomunicació utilitzats per a la transmissió de les ordres telemàtiques, i en particular de la xarxa Internet i, si escau, de
qualsevol sistema de contractació borsària. El Banc no es responsabilitza de les interrupcions, retards, errors i altres
inconvenients que tinguin el seu origen en causes de força major o que s'escapin del seu control, entre els quals consten
els problemes derivats del programari de connexió, sistema informàtic, mòdem, fluid elèctric o xarxes de
telecomunicacions.
Horari operatiu. Els Titulars poden donar instruccions al Banc via web a qualsevol hora del dia, tots els dies de l'any. No
obstant això, aquestes instruccions seran processades i formalitzades pel Banc en la mesura que sigui possible,
considerant l'horari i calendari hàbil, i altres condicions corresponents als diversos mercats borsaris o financers, així com en
funció de les possibilitats de procés, tramitació i compensació dels diferents instruments o operativa a través del sistema
bancari.
El Banc es reserva la facultat d'exigir confirmació per escrit, per a operacions per sobre de determinats imports.
Informacions. A través del lloc web, el Banc pot facilitar als Titulars informacions, orientacions, programes i eines d'anàlisi,
fins i tot d'àmbit extern, relatives a mercats financers, cotitzacions, rendiments i de qualsevol altre tipus. Aquests
instruments i informacions són dissenyats i facilitats als Titulars amb caràcter purament orientatiu, sense que el Banc pugui
garantir-ne la correcció o veracitat, i per tant, amb total indemnitat per al Banc. Per això, de cap manera els Titulars poden
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invocar davant del Banc la causació de qualsevol tipus de perjudici, directe o indirecte, ni reclamar qualsevol mena de
responsabilitat basant-se en els continguts de tota índole facilitats, o basant-se en la inexactitud o error comès en la seva
recepció o utilització.
En conseqüència, totes les decisions, mesures o actuacions d'inversió i de qualsevol altre tipus, que siguin adoptades o
portades a terme per part dels Titulars, ho seran pel seu compte i risc exclusiu.
Altres canals. Accessòriament, el Banc té a disposició dels Titulars un centre telefònic de contacte, que pot ser utilitzat per
obtenir informacions sobre els productes i serveis i assegura una operativa limitada. Aquests canals o qualsevol altre que
tingui disponible el Banc en cada moment estan a disposició dels Titulars, a més, perquè aquests puguin comunicar les
discrepàncies que detectin entre les ordres cursades i els extractes i liquidacions que els remeti o practiqui el Banc.

Tercera. Productes i serveis.
Aquest contracte regula i possibilita la realització de l'operativa corresponent als productes i serveis que s'hi especifiquen,
sens perjudici de la seva efectiva utilització, així com de qualsevol altre dipòsit, producte, operació o servei que en cada
moment estigui disponible, amb les condicions que s'estableixin a aquest efecte.
No hi ha vinculació en la contractació dels productes/serveis indicats.
A través de la pàgina web www.activobank.com, els Titulars igualment poden contractar productes o serveis de caràcter
financer o assegurador amb altres entitats mitjançant les interconnexions corresponents bé amb les seves pàgines web
respectives a través d'enllaços hipertextuals ("enllaços"), facilitant-s'hi pel Banc l'accés a través dels sistemes d'identificació
utilitzats per a l'accés al domini "activobank.com", o bé facilitant el Banc la contractació i operativa directes amb els seus
productes. En aquests casos, la contractació s'entendrà realitzada sempre amb l'entitat que ofereixi el producte o servei, i
s'exclourà qualsevol responsabilitat del Banc en el resultat de les inversions realitzades pels Titulars, i el Banc es limitarà
exclusivament a facilitar en allò que calgui als seus clients la informació relativa a l'estat i liquidació de les inversions
realitzades.
A aquest efecte, les liquidacions que, com a conseqüència de la contractació de productes financers o d'assegurances
entre els Titulars i els tercers, calgui practicar seran carregades o abonades en el compte corrent que els Titulars
mantinguin amb el Banc, l'obertura del qual és objecte d'aquest contracte.
Si per qualsevol circumstància la relació contractual dels Titulars amb el Banc arriba al seu terme, es considerarà extingida
la mantinguda amb tercers, en ser el lloc web del Banc i el compte corrent associat l'únic nexe de caràcter operatiu existent
entre els Titulars i els tercers contractants. Amb aquesta finalitat, els Titulars faculten el Banc perquè en nom seu ordeni
liquidar les inversions, productes i serveis contractats amb tercers. El Banc posarà a disposició dels Titulars l'import efectiu
resultant d'aquesta liquidació mitjançant el seu ingrés en el compte corrent vinculat objecte d'aquest contracte.

Quarta. Titularitat.
Unitària i idèntica. Les persones contractants són Titulars en igual forma i mesura amb relació als diferents comptes objecte
d'obertura a través d'aquest contracte.
Requisits. Poden ser Titulars dels productes inherents a aquest contracte, prèvia conformitat del Banc, qualssevol persones
físiques o jurídiques residents a Espanya, i els Titulars queden obligats, si escau, a comunicar al Banc amb caràcter
immediat el seu canvi de residència a l'estranger.
Pluralitat de Titulars. En aquest cas s'entendrà sempre indistinta, és a dir, en règim de solidaritat entre tots ells. Els Titulars
dels comptes o dipòsits s'autoritzen recíprocament perquè qualsevol d'ells de forma indistinta, a compte i risc de la totalitat,
pugui ordenar al Banc la realització de tot tipus d'operacions, incloent-hi la disposició i el gravamen dels valors administrats
i/o dipositats. En el cas de pluralitat de Titulars, no es poden adquirir en virtut d'aquest contracte, qualsevol productes o
serveis disponibles la naturalesa o requisits legals dels quals exigeixin una titularitat única, o així s'hagi establert pel Banc.
Autoritzacions i apoderaments. Les autoritzacions per a la realització de l'operativa pròpia dels comptes, són vàlides i
vigents fins a la data en què sigui rebuda la comunicació fefaent i expressa relativa a la revocació de les autoritzacions o
apoderaments respectius.
Quan els Titulars siguin persones jurídiques en què els poders tinguin el caràcter de mancomunat, hauran d'apoderar
expressament el seu representant amb caràcter solidari per actuar davant del Banc.
Incidències. Si hi ha dubtes sobre la identitat o autenticitat de la signatura o sistema d'identificació, o sorgeix oposició per
part d'algun dels Titulars, el Banc es reserva la facultat de suspendre la disposició o pagament a través del compte, fins que
s'aclareixi l'oposició o la possible irregularitat, bé directament a través de les persones implicades o, si no n'hi ha, per
resolució de l'autoritat judicial.

Cinquena. Responsabilitat dels Titulars.
Solidaritat. Els Titulars dels comptes responen solidàriament i amb renúncia als beneficis d'ordre, excussió i divisió del
pagament dels saldos deutors que resultin a favor del Banc segons els llibres, i han de procedir al reemborsament
immediatament, sense necessitat que el Banc porti a terme cap reclamació.
Confidencialitat. Els elements d'identificació són personals i intransferibles, totes les conseqüències i els perjudicis que es
derivin de la utilització incorrecta, fraudulenta o negligent, i de la falta de confidencialitat o de la divulgació a tercers, amb
relació als sistemes d'identificació a distància, incumbeixen exclusivament els Titulars.

Sisena. Domicili i Comunicacions.
Comunicacions del Banc. El Banc portarà a terme les comunicacions derivades d'aquest contracte a través de la seva
pàgina web o mitjançant un escrit adreçat al domicili que consta en les "Dades del compte" o a través de la seva adreça de
correu electrònic (correu electrònic), i es consideraran rebudes sense un altre requisit. Quant als documents justificatius de
les operacions contractades en cada cas, el Banc els remetrà en suport electrònic, llevat que els Titulars optin per lliurar
una justificació per escrit; en aquest cas ho han de sol·licitar de manera fefaent , i el Banc queda facultat per cobrar
l'oportuna comissió, l'import de la qual se li indicarà en el moment de la sol·licitud.
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Modificació de domicili. Els Titulars han de notificar expressament al Banc qualsevol canvi en el seu domicili o adreça de
correu electrònic. El Banc està obligat a considerar aquesta modificació en un termini màxim de cinc (5) dies.
Comunicacions periòdiques. El Banc comunicarà periòdicament tots els moviments i liquidacions realitzats en el compte
corrent mitjançant el detall de moviments ordenat per saldo posició o comptable. Així mateix, en finalitzar cada període de
liquidació d'interessos, el Banc comunicarà el detall de moviments objecte de liquidació en el període, ordenat per data
valor, la liquidació d'interessos i les comissions practicades.
Els Titulars tindran en tot moment disponible en el lloc web del Banc el detall de les operacions realitzades en els seus
comptes i la justificació dels saldos respectius. El Banc, complint la normativa vigent en cada moment, remetrà pel canal
pactat per a les comunicacions derivades del contracte justificants de les operacions realitzades, com a extractes dels
comptes, sempre que calgui. Els Titulars, en cas que no estiguin d'acord amb qualsevol dels assentaments executats en els
comptes, han de fer una reclamació al Banc en el termini de quinze (15) dies a comptar de la data de la notificació.
Si no es fa aquesta reclamació passats trenta (30) dies des de la respectiva data de liquidació establerta en cada moment,
s'entén la seva plena conformitat.

Setena. Compensacions. Incompliment de l'obligació de pagament.
Incompliment de l'obligació de pagament. Si els Titulars incomplissin les obligacions de pagament assumides en aquest
contracte, el Banc podrà, des de l'endemà, sense més avís ni diligència, i en qualsevol moment, reclamar judicialment i
iniciar les accions per a l'embargament de qualsevol bé de la seva propietat, a causa de la responsabilitat personal i
il·limitada dels Titulars, fins al complet pagament del deute reclamat.
Compensacions. El Banc queda expressament autoritzat, i sense necessitat de requeriment previ, a compensar els saldos
deutors, o bé a compensar o retenir els saldos creditors d'altres comptes a la vista o a termini que els Titulars mantinguin
amb el Banc.
Els Titulars autoritzen irrevocablement el Banc perquè, en el cas d'impagament de les obligacions vençudes de les quals els
Titulars siguin deutors davant del Banc, pugui:
1) disposar dels valors administrats, i donar les ordres necessàries per a la seva realització. Aquesta realització es farà per
l'ordre de prelació següent: títols de renda fixa, títols de renda variable i resta de valors.
2) compensar els crèdits del Banc amb els de la part deutora, fins i tot si no estan vençuts. El líquid sobrant, una vegada
satisfetes les quantitats acreditades pel Banc, quedarà a disposició dels Titulars.
Aquest mandat no pot ser revocat fins a la cancel·lació total de les obligacions i riscos derivats de les operacions amb el
Banc.
Retrocessions. El Banc queda autoritzat a retrocedir l'import de tot tipus d'abonaments o càrrecs que hagi practicat de
manera errònia o condicionalment, ja siguin subjectes, respectivament, a bon fi o a la cobertura immediata del saldo
deutor. El Banc queda autoritzat per procedir a aquesta retrocessió encara que resulti un descobert en compte, que els
Titulars has de reemborsar immediatament.

Vuitena. Capacitat i successió.
Limitacions. Els menors d'edat, els subjectes a tutela o els sotmesos a qualsevol altra limitació estan obligats a posar de
manifest davant del Banc aquesta circumstància i a exhibir, si és requerit pel Banc, els documents en virtut dels quals els
està permès l'obertura i l'ús del compte. Si no manifesten qualsevol impediment que hi pugui haver, el Banc en declina la
responsabilitat.
Mort. En cas de defunció d'algun dels Titulars, en comptes amb més d'un Titular, els seus hereus i la resta de Titulars estan
obligats a comunicar amb caràcter immediat al Banc aquesta circumstància i poden incórrer en les responsabilitats que
tinguin lloc en drets si no donen al Banc, quan sigui el moment, l'avís corresponent. Les ordres realitzades des de la
defunció fins al moment en què aquesta s'hagi posat de manifest al Banc, són responsabilitat exclusiva de l'ordenant. Des
que tingui coneixement de la mort, el Banc no cursarà les operacions sobre els saldos o valors dels comptes mentre no
estigui prou acreditat pels Titulars el compliment de les obligacions fiscals vigents corresponents.

Novena. Durada.
Cancel·lació. Els Titulars poden cancel·lar el contracte quan ho considerin oportú, només ho han de comunicar prèviament o
simultàniament al Banc, sense cap més requisit que el fet que el compte disposi de saldo a favor dels Titulars i que no hi
hagi risc en curs o operacions pendents de càrrec vinculades a aquest compte.
Com que el contracte es formalitza per un temps indefinit, el Banc, i sense perjudici del que ha establert per al supòsit de
modificació de condicions, podrà cancel·lar aquest contracte avisant l'altra part com a mínim amb dos (2) mesos
d'antelació. Independentment d'això, sempre que no hi hagi saldo al compte a favor dels Titulars, el Banc pot cancel·lar
immediatament el compte i exigir el reemborsament del possible descobert, els interessos i les despeses originades, tenint
en compte que qualsevol descobert té consideració de crèdit exigible a la vista pel Banc. Així mateix, el Banc pot cancel·lar
immediatament el contracte, en el supòsit que els Titulars incompleixin qualsevol altra obligació establerta en aquest
contracte o deixin de complir-se les condicions de residència a Espanya d'acord amb el que s'ha indicat anteriorment pel
que fa als requisits personals necessaris per ser Titulars dels productes i serveis objecte del contracte. La cancel·lació
originarà la resolució de ple dret dels productes i serveis detallats en el present contracte, sens perjudici de les obligacions
pendents.
Efectes. A partir del dia de cancel·lació, els saldos creditors deixen de meritar interessos. Si resulta un saldo deutor a favor
del Banc, esdevé vençut, líquid i exigible, i els Titulars l'han de reemborsar immediatament, sens perjudici de la meritació
d'interessos moratoris si escau.
Cancel·lació anticipada d'imposicions a termini fix. Les diferents imposicions a termini fix considerades individualment no
poden ser retirades pels Titulars mentre estiguin vigents fins al seu venciment, si bé les parts poden acordar la cancel·lació
anticipada d'una o més imposicions abans del seu venciment; en aquest cas el Banc pot percebre la penalització prevista
en les condicions particulars. La penalització serà calculada aplicant el percentatge indicat en les condicions particulars
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d'aquest contracte, sobre l'import de la imposició, des de la data de la cancel·lació anticipada fins al venciment. Tot això de
conformitat amb les normes de liquidació d'interessos establertes en aquest contracte per a les imposicions a termini fix.
Aquella penalització no serà aplicable als productes o imposicions en les condicions específiques dels quals així s'estableixi.

Desena. Valor probatori dels llibres i registres del Banc.
La liquidació dels comptes practicada pel Banc farà fe en judici i fora d'ell, i els Titulars se sotmetran a aquesta,
considerant-se, llevat que hi hagi una prova en contra, determinada i exigible la quantitat que en resulti.
Els llibres, registres i documents comptables del Banc faran fe del muntant que per tots els conceptes acreditin o deguin els
Titulars en cada moment.
Les ordres remeses per via telemàtica a través del lloc web per part dels Titulars al Banc, a l'empara dels sistemes
d'identificació a distància, són plenament vàlides, eficaces i vinculants per a totes dues parts, sempre amb subjecció al que
estableixin la resta de condicions d'aquest contracte. A aquest efecte, totes les ordres cursades pels Titulars i la seva
execució es registraran al registre d'operacions corresponent del Banc integrat pels registres magnètics corresponents a les
ordres remeses per via telemàtica, sens perjudici dels eventuals documents o registres corresponents a comunicacions
telefòniques o per escrit que les parts es puguin remetre recíprocament, com a complement als missatges rebuts per via
telemàtica.
A aquest efecte, ambdues parts s'autoritzen expressament i de manera irrevocable per gravar les converses i/o enregistrar
la totalitat de les comunicacions i transaccions informàtiques i de qualsevol altre tipus que es mantinguin.
El Registre d'Operacions es conservarà sota la responsabilitat del Banc en les degudes condicions de seguretat i
confidencialitat. Per al supòsit que sorgeixi qualsevol controvèrsia entre les parts sobre la data, naturalesa i contingut de
l'ordre transmesa pel Titular i executada pel Banc, liquidacions practicades al Titular pel Banc o qualsevol altra qüestió
derivada de les ordres transmeses pels Titulars, les parts atorguen plena eficàcia probatòria als documents i registres
descrits abans, i els Titulars en poden sol·licitar del Banc l'exhibició.
En qualsevol moment de la relació contractual els Titulars usuaris de serveis de pagament que així ho sol·licitin tindran dret
a rebre en paper o en un altre suport durador les condicions contractuals del contracte marc, així com la informació i
condicions prèvies facilitades amb antelació a la formalització del contracte corresponent.

Onzena. Compte Associat.
El compte corrent obert a nom dels Titulars fa les funcions de "compte associat" de disponibilitat a la vista amb relació a la
resta de dipòsits, productes i serveis amb el Banc.
Els càrrecs i abonaments que es produeixin com a conseqüència de l'aplicació dels termes d'aquest contracte (imposicions
a termini, compravenda de valors, fons d'inversió, serveis, etc.), es realitzaran per mitjà del compte associat, del qual han
de procedir els fons destinats a l'adquisició dels diferents productes o serveis i al qual han de ser reintegrats en el cas de
venciment, realització, venda, amortització o reintegrament.
L'abonament de rendiments i interessos explícits corresponents a la totalitat de productes integrats en aquest contracte,
així com el càrrec de totes les comissions, despeses, honoraris i quotes que es se'n derivin, es portaran a terme a través del
compte associat.
Els Titulars es comprometen a mantenir en el compte associat en tot moment la provisió de fons necessària per atendre les
ordres d'imposició, compra o subscripció i el pagament de tots els conceptes que es derivin en virtut d'aquest contracte.

Dotzena. Comissions, quotes i despeses.
El Banc aplicarà amb càrrec al compte associat les comissions, despeses i quotes l'import i periodicitat de les quals
s'estipulen en les condicions particulars, específiques i/o generals del contracte respectiu, i les comissions per les
operacions i despeses repercutibles que corresponguin i resultin, en cada moment, de la tarifa de comissions, despeses de
correu i despeses repercutibles establertes pel Banc i fetes públiques a la pàgina web del Banc.
S'informa que el Banc pot percebre les despeses de cancel·lació del contracte; les ocasionades per facilitar informació
addicional o amb més freqüència de l'establerta o per mitjans diferents dels pactats en aquest contracte, a sol·licitud dels
Titulars; les despeses de recuperació de fons per operacions de pagament amb "identificador únic" incorrecte, així com les
despeses de les notificacions que efectuï pel rebuig de les ordres de pagament, per l'import que en cada cas figuri recollit
en el fullet de tarifes de comissions i despeses. Així mateix, el Banc podrà deduir les seves pròpies despeses de l'import
transferit a favor dels Titulars abans d'abonar-lo en compte.
El Banc també queda facultat per cobrar l'oportuna comissió pel lliurament de segones o successives còpies en paper del
contracte que sol·licitin els Titulars (l'import d'aquesta s'indicarà en el moment de la seva sol·licitud).

Tretzena. Modificació de les condicions contractuals.
En relació amb els diferents serveis i productes sense venciment definit, el Banc podrà modificar condicions contractuals,
incloent-hi els tipus d'interès, els trams de saldo als quals sigui aplicable cada tipus d'interès, les comissions, així com la
data i periodicitat de liquidació, així com les comissions, despeses repercutibles i quotes establertes en aquest contracte.
Comunicacions. Llevat que en les Condicions Particulars o Generals específiques del respectiu producte integrat en aquest
contracte s'estableixi una altra cosa, en aquest cas s'aplicaran de manera preferent, respecte a les modificacions que
suposin un augment de cost, els Titulars seran prèviament informats pel Banc, amb una antelació no inferior a dos (2)
mesos pel que fa a la data en què entri en vigor la modificació proposada, i es remetrà aquesta informació al domicili del
compte o adreça electrònica, o en qualsevol altra forma que permeti en cada moment la normativa vigent.
Les modificacions dels tipus d'interès o de canvi basats en tipus de referència pactats podran aplicar-se immediatament i
sense avisar.
En qualsevol cas, si les modificacions impliquen un benefici per als Titulars, el Banc les podrà aplicar sense que calgui fer
res més des del moment en què en decideixi la implantació.
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Vigència. Els Titulars podran acceptar les noves condicions o donar per resolt el contracte. S'adverteix expressament els
Titulars, els quals accepten de manera expressa, que en el supòsit de modificació per part del Banc de les condicions, les
noves condicions proposades es consideraran acceptades si els Titulars no comuniquen la seva no acceptació amb
anterioritat a la data proposada d'entrada en vigor.
En cas de resolució per no acceptació, es liquidarà el compte d'acord amb les últimes condicions acceptades pels Titulars, i
sense cap cost addicional per motiu de la resolució, abans de la data proposada per a l'aplicació de les modificacions.

Catorzena. Obligacions fiscals.
El Banc facilitarà a l'Administració Tributària la informació a la qual estigui obligat, en la forma i terminis que disposin les
normes fiscals vigents en cada moment.

Quinzena. Llei i jurisdicció aplicable. Procediment de reclamacions i resolució de conflictes.
Aquest contracte es regeix per la legislació espanyola, a la qual les parts se sotmeten de manera expressa, i per a aquelles
controvèrsies i reclamacions que se'n puguin derivar, les parts se sotmeten a la competència i jurisdicció dels tribunals
espanyols.
En cas que els Titulars desitgin fer una queixa o reclamació, es poden adreçar al Servei d'Atenció al Client (SAC) del Banc, a
través de les seves oficines o la seva adreça d'Internet, i plantejar la seva reclamació d'acord amb el que està previst en el
seu reglament, que també tenen a disposició seva a través dels mitjans indicats. Així mateix, els Titulars, de conformitat
amb el que s'estableix a l'esmentat reglament, poden adreçar les possibles reclamacions al defensor del client del Banc.
Les queixes i reclamacions resoltes expressament pel SAC o pel defensor, com també les que s'entenguin desestimades
(que no finalitzin mitjançant resolució expressa, llevat d'assentiment, desistiment, transacció o caducitat), poden ser
reiterades davant els serveis de reclamacions del Banc d'Espanya, la Comissió Nacional del Mercat de Valors i/o la Direcció
General d'Assegurances i Fons de Pensions, d'acord amb el que disposa la Llei 44/2002, de mesures de reforma del
sistema financer, i també les normes de desenvolupament o que la substitueixin. El Banc no està adherit a la junta arbitral
de consum.

Setzena. Règim de protecció de dades de caràcter personal.
Els Titulars queden informats que tant les dades personals pròpies com les dels representats respectius que se sol·liciten
per a aquest document, així com aquelles que es puguin facilitar posteriorment i aquelles altres a les quals el Banc tingui
accés com a conseqüència de l'execució d'aquest contracte, o resultin d'un procés informàtic derivat dels ja registrats, són
necessàries per al desenvolupament, control i manteniment de la relació contractual i per a la realització i gestió de les
operacions que se'n derivin, per la qual cosa el Banc queda autoritzat a tractar-les i registrar-les en els fitxers respectius. Els
Titulars garanteixen la veracitat de les dades que facilitin en cada moment i es comprometen a comunicar-ne puntualment
al Banc qualsevol variació.
Signatura digitalitzada. El Banc pot habilitar dispositius o tauletes de digitalització de signatura disponibles a través de les
seves oficines o centres per a la subscripció per part dels Titulars d'operacions, sol·licituds, instruccions, contractes, ordres,
declaracions o documents de tota mena, la subscripció dels quals mitjançant aquests dispositius requereix el tractament i
la conservació de les dades biomètriques dels Titulars obtingudes mitjançant la digitalització de la signatura. La utilització
d'aquests dispositius de signatura comporta l'acceptació i la conformitat per al tractament i la conservació de les seves
dades biomètriques per part del Banc amb aquestes finalitats.
Tractament de dades en cas de blanqueig de capitals. Els Titulars queden informats que la legislació vigent sobre prevenció
de blanqueig de capitals obliga les entitats Bancàries a obtenir dels seus clients la informació de la seva activitat
econòmica i a fer-ne la comprovació. Amb aquesta finalitat exclusiva de verificació de la informació facilitada, el contractant
autoritza expressament el Banc perquè en nom seu pugui sol·licitar davant la Tresoreria General de la Seguretat Social la
informació citada. Les dades obtingudes de la Tresoreria General de la Seguretat Social s'han d'utilitzar exclusivament per a
la gestió indicada anteriorment.
Altres finalitats. Els Titulars autoritzen expressament el Banc perquè pugui tractar, i mantenir fins i tot una vegada
finalitzada la vigència d'aquest contracte, les dades personals esmentades, incloses les dades i la informació derivada de
càrrecs, abonaments, liquidacions i la resta de moviments o apunts dels comptes a la vista i la resta de productes i/o
serveis contractats amb el Banc o tercers, amb la finalitat d'elaborar o segmentar perfils, fins i tot mitjançant tècniques
automàtiques que utilitzin les dades actuals, històriques i estadístiques, per a la valoració de riscos, confecció i anàlisi de
noves propostes, i amb la finalitat de remetre comunicacions comercials per qualsevol mitjà, incloent-hi el fax, telèfon,
correu electrònic o mitjà de comunicació equivalent, per a l'oferta, promoció i contractació de béns i serveis propis del Banc,
o de qualsevol altra entitat, relatius al sector financer (banca, assegurances, previsió social, serveis d'inversió) i al no
financer (sector immobiliari, gran consum, telecomunicacions, automoció, serveis d'assessorament, formació i oci).
Els Titulars autoritzen el Banc la cessió de les dades personals, incloses les dades i la informació derivada de càrrecs,
abonaments, liquidacions i la resta de moviments o apunts dels comptes a la vista i la resta de productes i/o serveis
contractats amb el Banc o tercers, mitjançant comunicació o interconnexió, a les entitats que pertanyin al grup empresarial
del qual el Banc formi part en cada moment o les seves filials i/o participades, o a aquelles amb les quals el Banc conclogui
acords de col·laboració, que es dediquin als sectors d'activitat abans esmentats, per al tractament de les dades personals
amb les mateixes finalitats a les exposades abans, fins i tot per remetre informació agrupada dels contractes i operacions
que hagi sol·licitat i/o formalitzat amb qualsevol de les empreses del grup esmentat , filials i/o participades, fins i tot a
través del domicili i dels Titulars del compte bancari de càrrec o compte associat a l'operació. Aquestes entitats
cessionàries també poden facilitar al Banc les dades personals dels Titulars que constin en els seus fitxers, amb les
mateixes finalitats, incloent-hi la integració i remissió agrupada per part del Banc de la informació relativa a contractes i
operacions, fins i tot a través del domicili i dels Titulars del compte bancari de càrrec o compte associat a l'operació.
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Els Titulars queden informats que, a la formalització del contracte respectiu, el Banc procedeix a efectuar la primera cessió
o accés de dades amb aquestes entitats cessionàries.

Les persones físiques signants d'aquest document que no vulguin que les seves dades personals siguin tractades de
conformitat amb el que preveu aquest apartat "Altres finalitats", només cal que manifestin la seva negativa indicant el
seu nom i cognoms en l'espai previst a "Autorització" de les condicions particulars del Contracte d'obertura de
comptes.

Transferència de fons. S'adverteix que, en el cas d'ordres de transferències de fons, les entitats de crèdit i la resta de
proveïdors de serveis de pagament, així com també els sistemes de pagament i els prestadors de serveis tecnològics
relacionats als quals es transmetin les dades per dur a terme la transacció, poden estar obligats per la legislació de l'Estat
en què operin, o per acords conclosos per aquest, a facilitar informació sobre la transacció a les autoritats o organismes
oficials d'altres països, situats tant dins com fora de la Unió Europea, en el marc de la lluita contra el finançament del
terrorisme i formes greus de delinqüència organitzada i la prevenció del blanqueig de capitals.
Tractament de dades en cas d'incompliment d'obligacions dineràries. Els Titulars queden informats que en cas que no es
produeixi el pagament de les obligacions dineràries que es preveuen en el contracte a favor del Banc, en el termini previst
per fer-ho, les dades relatives a l'impagament poden ser comunicades a fitxers relatius al compliment o incompliment
d'obligacions dineràries. En el cas de persones físiques, s'han de complir a aquest efecte els requisits previstos a l'article 38
del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la Llei orgànica
15/1999, de 13 de desembre.
Drets de l'afectat. Els Titulars poden revocar en qualsevol moment, en els termes establerts a la normativa sobre protecció
de dades en cada moment vigent, l'autorització concedida per al tractament i la cessió de les dades personals, així com
exercir els drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació, adreçant-se per escrit a la unitat "Drets LOPD" del seu
responsable, que és el Banc a través del seu domicili, a Sabadell, Pl. de Sant Roc, 20, o a través de qualsevol de les seves
oficines obertes al públic.

Dissetena. Titulars no consumidors
Donat cas que els Titulars no siguin "consumidors" (són consumidores les persones físiques que actuen amb finalitats
alienes a la seva activitat econòmica, comercial o professional), es convé expressament el que s'indica a continuació:
a) Que no se'ls ha d'aplicar el títol III de la LSP, ni els preceptes que recull l'article 23, apartat primer, d'aquesta mateixa llei,
ni l'Ordre EHA/1608/2010, de 14 de juny, sobre transparència de les condicions i els requisits d'informació aplicables als
serveis de pagament.
b) Que poden disposar de l'import ingressat el dia hàbil següent al de la recepció dels fons i, en aquest cas, la data de valor
de l'ingrés és la del dia següent a la seva realització.
c) Que no els és aplicable l'import màxim de responsabilitat de l'ordenant en cas d'operacions de pagament no autoritzades
establert a l'article 32, apartat primer, de la LSP.
d) Que el Banc pot modificar les condicions del contracte i ho ha de comunicar als Titulars amb un termini de trenta (30)
dies d'antelació. En cas de disconformitat amb les noves condicions, es pot resoldre el contracte sense cap cost si s'efectua
dins dels trenta dies esmentats i liquidar els imports pendents per qualsevol concepte d'acord amb les últimes condicions
acceptades pels Titulars, o formalitzar un nou contracte en què es recullin les condicions que han de regir des d'aquell
moment. En qualsevol cas, si les modificacions, fins i tot en els tipus d'interès o de canvi, impliquen un benefici per als
Titulars, el Banc les pot aplicar immediatament sense avís previ.
e) Que el Banc o els Titulars poden resoldre el contracte i cancel·lar el compte amb el simple avís per escrit amb una
antelació de deu (10) dies, com a mínim; i els Titulars no tenen dret al reemborsament per part del Banc de les despeses i
comissions que es cobrin periòdicament pels serveis i que s'hagin pagat per endavant.
f) Que el Banc pot sol·licitar conformitat de càrrec per qualsevol mitjà i els Titulars no tenen dret a sol·licitar la devolució de
la quantitat corresponent a les operacions de pagament quan hagin transmès directament el seu consentiment a l'ordre de
pagament al Banc.
g) Que, quan tinguin coneixement que s'ha produït una operació de pagament no autoritzada o executada incorrectament,
ho han de comunicar sense retard injustificat al Banc i, en tot cas, dins del termini màxim d'un (1) mes des de la data del
càrrec o de l'abonament, per tal de poder-ne obtenir una rectificació.
A més a més, per al cas que els Titulars siguin persones jurídiques o siguin persones físiques, incloses les comunitats de
béns sempre que estiguin majoritàriament constituïdes per persones físiques que actuïn en l'àmbit de la seva activitat
professional o empresarial, les parts acorden que no serà d'aplicació als respectius contractes integrats en aquest
contracte marc, ni als serveis i operacions bancàries domiciliats en el compte, "l'Ordre EHA/2899/2011, de 28 d'octubre,
de transparència i protecció del client de serveis bancaris" ni la "Circular 5/2012, de 27 de juny, del Banc d'Espanya", a
entitats de crèdit i proveïdors de serveis de pagament, sobre transparència dels serveis Bancaris i responsabilitat en la
concessió de préstecs" llevat del que s'estableix com a aplicable per imperatiu legal, ni els pactes d'aquest contracte
derivats de l'Ordre i la Circular esmentades.

Divuitena. Central d'Informació de Riscos (CIR).
S'informa els Titulars que, de conformitat amb el que preveu la Llei 44/2002, el Banc està legalment obligat a declarar a la
CIR del Banc d'Espanya les dades que calguin per identificar les persones físiques o jurídiques amb les quals mantingui
directament o indirecta riscos de crèdit, i també les característiques de les persones i dels riscos esmentats, incloent-hi en
particular les que tinguin efectes sobre l'import i la seva recuperabilitat. Aquesta obligació s'estén als riscos mantinguts a
través d'entitats instrumentals integrades en els grups consolidables del Banc i també als que hagin estat cedits a tercers
tot conservant-ne el Banc l'administració.
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Entre les dades a què es refereix el paràgraf anterior s'inclouran les que reflecteixin una situació d'incompliment, per part
de les persones esmentades, de les obligacions respecte al Banc, i també les que facin palesa una situació en la qual el
Banc estigués obligat a dotar una provisió específica en cobertura de risc de crèdit, segons el que preveuen les normes de
comptabilitat aplicables al Banc.
En cas que es tractés de riscos d'empresaris individuals actuant en l'exercici de la seva activitat empresarial, es farà
constar aquesta condició en la declaració feta.
Així mateix, també s'informa els Titulars que el Banc pot obtenir informes sobre riscos en què puguin incórrer que estiguin
enregistrats a la CIR, i que els pot cedir a la resta de societats que formin part del grup consolidable al qual pertany el Banc.
La informació obtinguda d'aquesta manera tindrà caràcter confidencial i només podrà ser usada amb relació a la concessió
i gestió de crèdits i també amb la finalitat d'assegurar el compliment efectiu de la normativa sobre concentració de riscos, i
qualsevol altra que en l'àmbit de la supervisió cautelar a què està sotmès el Banc, li sigui aplicable.
Els Titulars del risc declarat a la CIR podran exercitar els drets d'accés, rectificació i cancel·lació, segons els termes previstos
legalment, adreçant-se al Banc d'Espanya.

II. CONDICIONS GENERALS DEL COMPTE CORRENT A LA VISTA

1. Contracte marc de serveis de pagament.
Aquest contracte constitueix un contracte marc de serveis de pagament, el proveïdor del qual és el Banc, per regular
l'execució d'operacions de pagament futures individuals o successives que els Titulars efectuïn a través del compte corrent
identificat en aquest.

2. Identificador únic.
Els Titulars han de facilitar per a la correcta execució d'una ordre de pagament "l'identificador únic", que serà el codi compte
corrent ("CCC") o "IBAN", en funció de l'operació de pagament a fer, els quals figuren en els extractes del compte de
pagament.

3. Serveis.
El compte corrent té una operativa restringida als productes i serveis oferts pel Banc en cada moment. El compte no
suporta domiciliacions de rebuts.
El Banc es reserva el dret d'admetre ingressos diferents de transferències bancàries que realitzin els Titulars.

4. Disposicions.
Forma. Els Titulars poden disposar dels saldos creditors per a comptes a la vista, de manera indistinta mitjançant
transacció electrònica o qualsevol altre procediment que el Banc tingui establert en cada moment.
Provisió. Els Titulars del compte s'obliguen a no emetre cap ordre sense la prèvia existència de fons suficients i a no
impugnar els traspassos o transferències de fons que el Banc realitzi d'acord amb les formes de disposició establertes.

5. Saldos de compte.
Saldo positiu. El resultat dels moviments de càrrec i abonament en el compte origina, després de cadascun d'aquests
moviments, un saldo que ha de ser sempre favorable als Titulars, llevat d'autorització del Banc. Per això, el Banc pot
rebutjar o demorar qualsevol acte de disposició si no hi ha saldo suficient.
Descobert. En cas de descobert el Banc podrà cancel·lar el compte i exigir el reembossament d'aquest i dels interessos i
despeses produïdes si no es regularitza el saldo deutor en el termini màxim de tres dies, tenint en compte que tot descobert
té la consideració de crèdit exigible a la vista pel Banc.

6. Interessos.
Creditors. Els saldos que resultin a favor dels Titulars produeixen interessos a favor seu al tipus d'interès nominal anual
expressat a l'apartat "Tipus d'interès creditors" de les condicions particulars d'aquest contracte.
Deutors. Els saldos que resultin a favor del Banc produeixen interessos al tipus nominal aplicable en cada moment als
descoberts en compte, comunicat al Banc d'Espanya i registrat en aquest, que estarà disponible a les pàgines web del
Banc, d'acord amb la normativa vigent. En l'actualitat el tipus de descobert és el que s'expressa amb caràcter informatiu a
l'apartat "Tipus d'interès de descobert en compte" de les condicions particulars d'aquest contracte.
Consumidors. En el cas que el compte no estigui destinat a finalitats professionals o empresarials, les parts acorden que el
tipus d'interès de descobert del compte queda limitat al tipus màxim aplicable en cada moment, segons el que preveuen
l'apartat 4 de l'article 20 de la Llei 16/2011 de contractes de crèdit al consum, publicada al BOE núm. 151 de 25 de juny
de 2011, i la normativa que la complementi, modifiqui o substitueixi en cada moment.
Valoracions. La data valor per al còmput d'interessos, als abonaments i dèbits s'ha d'efectuar d'acord amb el que tingui
establert el Banc per a cada tipus d'operació segons el que es preveu a les normes vigents en cada moment. Actualment,
en els abonaments, la data valor no serà posterior a l'endemà del seu abonament en el compte i, en els càrrecs, no serà
anterior al moment de carregar-los en el compte.

7. Ordres de pagament.
Recepció de les ordres de pagament. El moment de recepció d'una ordre de pagament és el dia en què és rebuda pel Banc.
Si no és un dia hàbil per al Banc o es rep fora de l'horari establert, les ordres de pagament es consideren rebudes el
següent dia hàbil a l'efecte del còmput del termini màxim en què s'han d'abonar al compte del proveïdor de serveis de
pagament (en endavant "el proveïdor") del beneficiari. L'execució de les ordres de pagament iniciades pels Titulars comença
el dia en què hagin dipositat fons suficients a disposició del Banc o el dia de la seva execució efectiva, en el supòsit que el
Banc hagi decidit executar l'ordre en descobert i sens perjudici de l'obligació d'efectuar la immediata cobertura i reposició
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dels fons per part dels Titulars. El Banc pot rebutjar, si existeix causa que ho justifiqui, l'execució d'una ordre de pagament, i
ho ha de comunicar als Titulars i, en la mesura del possible, els motius de la negativa, així com també el procediment per
rectificar les possibles errades de fet que l'hagin motivada, llevat que una norma prohibeixi aquesta notificació. La
notificació s'ha de fer seguint la manera de recepció de la correspondència acordada en aquest contracte i dins del termini
màxim establert legalment.
Termini màxim d'execució.
a) Per a les operacions de pagament al compte de pagament fetes en euros, si tots dos proveïdors estan situats dins de la
Unió Europea, el termini màxim d'execució per part del Banc és el següent:

i. En operacions iniciades pels Titulars: el dia hàbil següent a la data considerada com de recepció, llevat en les
operacions de pagament iniciades en paper, que és de dos (2) dies hàbils..
ii. En operacions d'abonament destinades als Titulars del compte com a beneficiaris: immediatament després d'haver
rebut els fons corresponents a la quantitat de l'operació de pagament remesos per part del Banc de l'ordenant.

b) Per a la resta d'operacions de pagament en compte no és aplicable el règim indicat a la lletra a) anterior, sinó que s'han
d'executar com més aviat millor en funció dels Bancs corresponsals o els mercats de divises que s'hagin d'utilitzar per
fer-ho, llevat en les operacions de pagament intracomunitàries, per a les quals el termini d'execució és de quatre (4) dies
hàbils.
Requisits necessaris per a la devolució. Els Titulars i el Banc convenen que els Titulars només tenen dret a retornar els
dèbits domiciliats si es compleixen les condicions per a la devolució contemplades a la LSP i a la resta de normativa
aplicable. Per justificar l'ordre de devolució, els Titulars no poden invocar motius relacionats amb el canvi de divisa quan
s'hagi aplicat el tipus de canvi de referència acordat amb el Banc, que apareix publicat a la seva pàgina web
(https://www.Bancsabadell.com/es/), a l'apartat de "BS Markets", subapartat "divises", epígraf "canvis de tancament". En
aquest sentit, es fa constar expressament que els tipus de canvi són lliures i són tipus de mercat que poden variar en
qualsevol moment, i el Banc no té cap obligació d'aplicar els tipus de canvi oficials. Els Titulars i el Banc convenen, així
mateix, que els Titulars no tenen dret a devolució quan hagin transmès directament el seu consentiment a l'ordre de
pagament al Banc i sempre que aquest o el beneficiari els hagin proporcionat o posat a la seva disposició la informació
relativa a la futura operació de pagament almenys amb quatre setmanes d'antelació a la data prevista. D'acord amb el que
preveu l'article 23 de la LSP, s'acorda que el Banc no té l'obligació d'atendre les sol·licituds de devolució d'operacions de
pagaments autoritzades iniciades per un beneficiari o a través d'aquest que li dirigeixin els Titulars no "consumidors".
Rebuig d'ordres de pagament. El Banc es reserva la facultat de rebutjar l'emissió o la recepció d'una ordre de pagament
amb un determinat país o amb una determinada entitat per motius relacionats amb potencials impactes per al Banc
derivats de mesures restrictives o sancionadores internacionals.

8. Bloqueig i situacions especials.
El Banc es reserva el dret de bloquejar la utilització d'un instrument de pagament per raons objectivament justificades
relacionades amb la seguretat de l'instrument de pagament, la sospita d'una utilització no autoritzada o fraudulenta
d'aquest instrument o, en cas que l'instrument de pagament estigui associat a una línia de crèdit, si suposa un augment
significatiu del risc que els Titulars puguin ser incapaços d'afrontar la seva obligació de pagament. El Banc informarà els
Titulars del bloqueig de l'instrument de pagament d'acord amb la normativa vigent en cada moment. El Banc queda
autoritzat per bloquejar, totalment o parcialment el compte, impedint la realització de càrrecs o abonaments amb devolució
fins i tot dels respectius apunts de càrrec o ingrés, en cas que no s'hagin facilitat, acreditat, confirmat o actualitzat
degudament davant el Banc les dades relatives a la identitat, residència, domicili o activitat del compte, dels Titulars o dels
autoritzats, així com en cas que no es faciliti la documentació acreditativa i altra informació complementària requerida pel
Banc, en aplicació dels procediments de control interns establerts per aquest per al compliment de la normativa legal en
cada moment vigent i, en especial, en aplicació de la política d'admissió de clients establerta per a la prevenció de
blanqueig de capitals derivats d'activitats delictives i per a la prevenció i bloqueig del finançament del terrorisme. El Banc
pot adoptar igualment les mesures indicades, en cas que es comprovi la falta de veracitat o incoherència en les dades o
documents facilitats.
En cas que es produeixin canvis, traspàs, escissió, absorció o fusió entre oficines del Banc o del grup o si aquestes
circumstàncies afecten el mateix Banc com a entitat, així com en supòsits com ara canvis en el sistema informàtic o
qualsevol altra circumstància que ho faci necessari, el número de compte indicat en les condicions particulars d'aquest
contracte pot ser modificat per part del Banc, comunicant-ho a aquest efecte als Titulars sense que això comporti la
cancel·lació d'aquest compte, que es mantindrà vigent i inalterable en tots els seus termes amb la nova numeració.
En cas de pèrdua, robatori o sostracció d'un instrument de pagament, o de la seva utilització no autoritzada o executada de
forma incorrecta, els Titulars queden obligats a comunicar sense tardança injustificada al Banc aquestes circumstàncies, ja
sigui personalment en qualsevol oficina d'aquest o al telèfon que es facilita als Titulars en el lliurament de cada mitjà de
pagament i que figura permanentment en el lloc web del Banc.
De la mateixa forma podran procedir per sol·licitar la mesura de desbloqueig de la utilització de l'instrument de pagament
quan hagin finalitzat o deixat d'existir els motius que van justificar l'adopció d'aquesta o quan hagin d'efectuar qualsevol
altra notificació relacionada amb els instruments de pagament.

9. Liquidacions.
Comissió de descobert. Si hi ha descobert per saldo posició o comptable en el període liquidat, el Banc podrà aplicar una
comissió de descobert igual a la que tingui comunicada al Banc d'Espanya i publicada al lloc web del Banc d'acord amb la
normativa vigent. Actualment la comissió de descobert és l'expressada amb caràcter informatiu en l'apartat "Comissió
descobert" de les condicions particulars d'aquest contracte, la qual es calcularà sobre el saldo deutor més elevat per
posició o comptable en el període liquidat, sent pagadora en el moment de cada liquidació d'interessos.
Liquidacions. Els interessos pactats es calculen sobre els saldos que resulten d'ordenar les operacions per data valor i es
produeixen a favor dels Titulars o del Banc, segons que correspongui; es computen sobre el nombre de dies naturals
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efectivament transcorreguts aplicant un divisor de 360 dies, i es liquiden i són pagadors l'últim dia del període de liquidació
establert a l'apartat "Tipus i periodicitat de liquidació i pagament d'interessos" de les condicions particulars, mitjançant
l'abonament i/o càrrec dels seus imports, segons que correspongui, en el compte objecte d'aquest contracte. Els Titulars
s'obliguen a procurar que hi hagi disponibilitat suficient per al càrrec dels interessos i comissions. Els interessos i
comissions assentats en el compte s'acumulen al seu saldo i aquest augment és computable a l'efecte del rèdit de nous
interessos i comissions en el període de liquidació següent.
Càlcul. En funció del tipus de liquidació que s'indica a l'apartat "Tipus i periodicitat de liquidació i pagament d'interessos" de
les condicions particulars, els interessos es calculen de la forma següent:
Per a les liquidacions per saldo mitjà valoració al final del període, s'aplica la fórmula:

S x D x R
________________

360 x 100

en què
S = Saldo mitjà creditor o deutor del compte durant el període liquidat al qual li sigui aplicable el tipus d'interès nominal "R",
segons la distribució indicada per a cada tipus d'interès nominal en les condicions particulars d'aquest contracte o les que
estiguin vigents en cada moment. Si dins un mateix període de liquidació són aplicables diverses condicions, aquest període
se subdivideix en tants intervals de temps com condicions diferents s'hagin d'aplicar a la liquidació, i els saldos mitjans
seran els corresponents a cadascun d'aquests intervals de temps.
D = Dies naturals de què consta el període objecte de la liquidació
R = El tipus d'interès nominal anual en tant per cent.

Per a les liquidacions per saldo valoració dia a dia, s'aplica la fórmula tantes vegades com dies hi hagi en el període de
liquidació

S x R
___________

360 x 100

en què
S = Saldo diari del compte al qual sigui aplicable el tipus d'interès nominal R, segons la distribució indicada per a cada tipus
d'interès nominal de les condicions particulars d'aquest contracte o les que estiguin vigents en el moment de la liquidació.
R = El tipus d'interès nominal anual en tant per cent.

10. Taxa anual equivalent.
A efectes informatius, la Taxa Anual Equivalent (TAE) expressada en els apartats corresponents s'ha calculat d'acord amb
les indicacions i els criteris establerts a la norma Tretzena de la "Circular 5/2012, de 27 de juny, del Banc d'Espanya, a
entitats de crèdit i proveïdors de serveis de pagament, sobre la transparència dels serveis bancaris i responsabilitat en la
concessió de préstecs", (publicada al BOE núm. 161, de 6 de juliol de 2012), així com seves modificacions o per les
disposicions que en cada moment estiguin vigents.

11. Comissions i despeses.
Saldos deutors. Per gestió de reclamacions efectivament realitzades per al reemborsament de posicions deutores vençudes
o descoberts en comptes a la vista, el Banc percebrà la comissió indicada a l'apartat "comissió de reclamació posicions
deutores" de les Condicions Particulars per a cada posició deutora que es produeixi.
Altres. El Banc percebrà qualsevol altra comissió que consti detallada en les Condicions Particulars d'aquest contracte.

III. CONDICIONS GENERALS DEL COMPTE D'IMPOSICIONS A TERMINI

1. Obertura del compte a termini.
Obertura. La formalització d'aquest contracte comporta l'obertura i el manteniment d'un compte d'imposicions a termini fix.
Tot això, sens perjudici de l'efectiva utilització i imposició de fons per part dels Titulars.
Naturalesa. En la modalitat de dipòsit de compte a termini, els Titulars lliuren a través del compte associat una o diverses
quantitats de diners que el Banc ha de restituir amb els interessos corresponents, fins al terme i segons les condicions
pactades de manera independent per a cada una de les diferents imposicions de fons (tipus d'interès nominal, tipus anual
equivalent, venciment i periodicitat de liquidació d'interessos, penalitzacions per cancel·lació, i qualsevol altre tipus de
condició). El saldo del compte a termini s'ha de considerar únicament a efectes informatius com la suma de les imposicions
vigents. L'import mínim de les imposicions és el que el Banc tingui fixat en cada moment.

2. Interessos.
Les imposicions meriten interessos a favor dels Titulars que seran calculats sobre l'import d'aquestes meritacions des de la
data del valor aplicada a cada imposició fins al dia anterior al seu venciment, tots dos inclusivament, considerant els mesos
de 30 dies i aplicant un divisor de 360 dies (any comercial). Aquests interessos es liquiden i són pagadors per períodes
vençuts amb la freqüència pactada per a cada imposició. Els interessos i el nominal de la imposició al seu venciment es
reintegren mitjançant abonament en el compte vinculat. Els interessos es calculen aplicant per a cada imposició la fórmula
següent:
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I x D x R
________________

360 x 100

en què
I = l'import de la imposició.
D = dies compresos entre la data valor de la imposició i el dia anterior al venciment, tots dos inclusivament, considerant els
mesos de 30 dies.
R = el tipus d'interès nominal anual en tant per cent.

A efectes informatius, la Taxa Anual Equivalent (TAE) es calcula d'acord amb el que s'expressa a l'epígraf "Taxa Anual
Equivalent" de les Condicions Generals del compte corrent.

3. Cancel·lació anticipada.
Les imposicions no podran ser retirades durant la seva vigència fins al seu venciment o el de les seves renovacions, si bé
totes les parts podran acordar la cancel·lació anticipada, total o parcial, d'una o més imposicions a termini abans del seu
venciment. Les cancel·lacions anticipades de les imposicions a termini suposen una penalització per als Titulars. Aquesta
penalització es calcula aplicant el percentatge nominal anual d'un 1% a l'import disposat totalment o parcialment, des de la
data de la cancel·lació anticipada fins a la data de venciment de la imposició. L'import de la penalització no serà superior al
total dels interessos bruts (abans de la retenció fiscal) meritats des de la data de valor de formalització fins a la data de
cancel·lació.
El Banc es reserva el dret de modificar el sistema de penalització per a les cancel·lacions anticipades, per a la qual cosa
només caldrà comunicar-ho al client, cosa que es podrà fer per mitjans electrònics i, especialment, pel servei de Banca a
distància del Banc, del telèfon mòbil o de qualsevol de les adreces de correu electrònic que els Titulars hagin comunicat en
el Banc en cada moment. Les noves condicions proposades es consideraran acceptades si els Titulars no comuniquen la
seva no-acceptació amb anterioritat a la data proposada d'entrada en vigor. En el cas de no acceptació de les modificacions
per part dels Titulars, tindran dret a resoldre el contracte abans de la data proposada per aplicar les modificacions.

IV. CONDICIONS GENERALS DEL CONTRACTE-TIPUS DE DIPÒSIT I ADMINISTRACIÓ D'INSTRUMENTS FINANCERS

1. Obertura.
La formalització d'aquest contracte comporta l'obertura i el manteniment d'un compte de valors, les dades del qual figuren
a les condicions particulars, obert a nom dels Titulars i en el que es registraran les posicions i els moviments que es
produeixin en cada moment. El contracte es regirà per aquestes condicions generals així com per la legislació aplicable si
escau.

2. Objecte i finalitat del contracte.
Aquest contracte regula el servei de custòdia i administració d'Instruments Financers representats en anotacions en compte
i/o el dipòsit d'Instruments Financers representats per títols físics, negociats en mercats, organitzats o no, espanyols i
estrangers, que els Titulars posseeixin o adquireixin a través del Banc.

3. Legislació aplicable.
En tot allò que no està regulat específicament en aquest Contracte, en particular en el que fa referència a les normes de
conducta dels intervinents en els mercats de valors, se seguirà el que disposen la Llei del Mercat de Valors, el Reial Decret
Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i
Usuaris; el Reial Decret 217/2008, de 15 de febrer, sobre el règim jurídic de les empreses de serveis d'inversió i de les
altres entitats que presten serveis d'inversió, i les ordres i circulars de desplegament de les anteriors i normativa en cada
moment vigent. El Banc ha d'interposar qualsevol reclamació judicial derivada d'aquest contracte davant els tribunals del
lloc de domicili del Titular, o de qualsevol dels Titulars en cas de ser diversos. Per la seva banda, els Titulars podran
plantejar judicialment qualsevol qüestió derivada del contracte al lloc de formalització d'aquest contracte o davant els
tribunals competents que pertanyen a qualsevol dels llocs en què el Banc desenvolupi la seva activitat.

4. Al venciment del dipòsit el Banc està obligat a reemborsar el principal.
El Banc es compromet a guardar i conservar els Instruments Financers desenvolupant les activitats que contribueixin a
conservar els drets inherents als Instruments Financers custodiats i/o anotats. En aquest sentit, dins d'aquestes activitats,
el Banc gestionarà el cobrament d'interessos i dividends dels Instruments Financers i l'amortització en els seus venciments,
sempre que la seva liquidació hagi estat anunciada amb antelació suficient per l'entitat emissora/pagadora dels
Instruments Financers.

5. Subcustòdia.
Els Titulars han de respondre davant del Banc i davant de tercers de la legitimitat dels Instruments Financers custodiats i
administrats. Els títols seran subcustodiats i/o administrats al Banc, excepte en el cas de tractar-se d'Instruments Financers
estrangers; en aquest cas serà aplicable l'establert i la condició general 3a d'aquest contracte.
Així mateix, els Titulars autoritzen expressament el Banc perquè, en el cas d'Instruments Financers nacionals i per a la seva
millor administració, aquests puguin ser subcustodiats en comptes individualitzats en una altra entitat, de la qual els
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Titulars seran degudament informats; en aquest cas el Banc respondrà de la seva custòdia i administració davant els
Titulars de la subcustòdia efectuada, excepte el que disposen les lleis.
En cas que l'entitat que custodia o administra els Instruments Financers pretengui utilitzar-los tant per compte propi com a
compte d'un altre client o establir acords per a operacions de finançament de valors sobre aquests instruments, el Banc
n'informarà prèviament els Titulars a través del canal establert per al compte, havent de detallar les obligacions i
responsabilitats de l'entitat i reclamar i obtenir el seu consentiment exprés per escrit.

6. Instruments Financers estrangers.
Quan la pràctica habitual imposi (per raons de simplicitat operativa o millora de costes) la utilització de comptes globals
(òmnibus), el Banc adoptarà les mesures necessàries perquè els Instruments Financers romanguin en qualsevol moment
identificats com que pertanyen als Titulars i degudament segregats dels actius propis del Banc i del Subcustodi. Per fer-ho,
el Banc mantindrà en els seus llibres un desglossament detallat de la posició dels Instruments Financers i operacions en
curs que en cada moment siguin propietat dels Titulars.
S'adverteix expressament els Titulars que la utilització de comptes globals pot implicar que, depenent de la jurisdicció de
què es tracti, la titularitat formal dels Instruments Financers i la legitimació per exercir els drets incorporats a aquests
davant l'emissor, el sistema de compensació i registre o les autoritats locals, sigui reconeguda a favor dels Titulars del
compte global, en comptes de ser-ho a favor dels Titulars del Banc. S'adverteix igualment de manera expressa dels riscos
de pèrdues, danys, perjudicis o menyscabaments en relació amb els Instruments Financers o els seus rendiments que la
falta d'individualització dels comptes globals pugui comportar com a conseqüència de situacions concursals, insolvència o
defectuós funcionament dels Subcustodis, incloent-hi la restricció temporal en la disponibilitat, deteriorament del valor o
fins i tot pèrdua dels Instruments Financers, sent únicament responsable el Banc en cas que no hagi actuat d'acord amb el
pactat en aquesta clàusula. En conseqüència, en funció del que determini la legislació que resulti aplicable al cas
d'insolvència, les mesures organitzatives de segregació d'actius propis i dels Titulars abans descrites podrien no ser
suficients per permetre la plena identificació dels Instruments Financers dels Titulars, la seva separació respecte al
patrimoni del concursat i la seva ràpida restitució o traspàs a un altre Custodi o Subcustodi, i, per tant, mentre es resolgui el
possible expedient concursal o controvèrsia de què es tracti, es podria dificultar el ple reconeixement i exercici pels Titulars
dels drets incorporats als Instruments Financers, podent ser necessari per a això comptar en la interinitat amb la
col·laboració dels Titulars del compte global.
El Banc informa els Titulars que la pràctica contractual habitual imposada pels Subcustodis internacionals exigeix per
acceptar la prestació dels seus serveis la imposició de drets de retenció, garantia, realització o disposició sobre els
Instruments Financers com a forma d'assegurar el seu risc davant l'incompliment de les obligacions econòmiques
dimanants del Contracte de Subcustòdia.
En cas que els comptes que continguin Instruments Financers o fons dels Titulars estiguin subjectes a l'ordenament jurídic
d'un Estat que no sigui membre de la Unió Europea, els drets dels Titulars sobre els Instruments Financers o els fons poden
ser diferents, en matèries de propietat i insolvència, als quals els correspondrien si estiguessin subjectes a la legislació d'un
estat membre, sent igualment aplicables les previsions contingudes en els paràgrafs anteriors.
S'informa els Titulars que, per bé que de conformitat amb la legislació de la Unió Europea, els dipòsits d'Instruments
Financers de clients en comptes oberts en entitats de crèdit es troben sota la protecció de sistemes d'indemnització o
garantia fins als límits i en les condicions que en cada cas estableixin les legislacions de cada Estat membre, fora dels
països de la Unió Europea, aquests dipòsits podrien no estar protegits per sistemes de garantia equivalent o anàloga.
S'informa els Titulars que, de conformitat amb la legislació espanyola sobre Protecció d'actius de clients, el Banc no
garanteix ni respondrà de la restitució dels Instruments Financers en cas d'insolvència de qualsevol dels seus Subcustodis
estrangers designats, estant la seva responsabilitat limitada a la deguda diligència en la valoració i anàlisi, selecció i control
dels Subcustodis estrangers que en cada moment hagi designat, a la informació clara, completa, comprensible als seus
clients dels riscos que assumeixen com a conseqüència de contractar i dipositar per a la seva custòdia en el Banc. Aquests
riscos i operativa es generen necessàriament en operar amb Instruments Financers estrangers, per la qual cosa, en cas que
els Titulars no vulguin assumir aquests riscos, o no acceptin l'operativa descrita, han d'abstenir-se d'operar amb ells.

7. Autoritzacions.
Les operacions financeres o no, que anunciïn les societats emissores dels Instruments Financers dipositats i/o
administrats, que confereixin drets als seus Titulars o requereixin la seva autorització, seran comunicades pel Banc a través
de qualsevol dels canals establerts en les Condicions Generals comunes a tots els productes. En el cas d'Instruments
Financers estrangers, el Banc efectuarà la comunicació esmentada tan aviat disposi de totes les dades necessàries
corresponents a aquestes operacions. Les instruccions dels Titulars seran ateses sempre que siguin rebudes dins el termini
establert i en la forma pertinent i, si fos necessari, prèvia provisió de fons. En cas contrari el Banc pot prendre la decisió
pertinent d'acord amb les normes generals de conducta dels intervinents en els mercats de valors i sempre en el millor
interès dels Titulars. Aquestes previsions s'aplicaran així mateix, en particular, en els supòsits d'absència d'instruccions pel
que fa als drets de subscripció que puguin generar els Instruments custodiats.

8. Intermediació.
El Banc procedirà a la gestió de les ordres d'intermediació rebudes dels Titulars. En cas que el tipus de firma sigui indistinta,
tots els Titulars es faculten mútuament i recíprocament perquè qualsevol d'ells, de manera indistinta i individual, pugui
exercir els drets dimanants d'aquest contracte, així com ordenar al Banc la compravenda, la disposició o el traspàs
d'instruments financers, i en general, totes aquelles operacions que tinguin relació amb operacions d'Instruments Financers
admesos o no a negociació en mercats secundaris oficials, inclòs el gravamen d'aquests. Així mateix, aquesta autorització
també s'estén a les ordres efectuades per mitjà dels serveis de banca a distància (Internet, telèfon, etc.) i qualsevol altre
mitjà o sistema de comunicació que en el futur es pugui establir i estigui disponible.
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9. Compte vinculat.
Els abonaments i els càrrecs que es produeixin com a conseqüència de l'aplicació dels termes d'aquest contracte
s'efectuaran per mitjà dels comptes d'efectiu vinculats al compte de valors que s'especifiquen com a tal en les Condicions
Particulars, i els Titulars autoritzen el Banc en forma expressa per efectuar els abonaments i càrrecs que siguin necessaris
a aquests efectes.
Sens perjudici del que disposa el paràgraf anterior, i únicament per als càrrecs i abonaments derivats pròpiament de la
compra i venda d'Instruments Financers, els Titulars podran optar expressament per la liquidació d'aquests mitjançant una
ordre de moviments de fons ("OMF") a través dels sistemes de liquidació del Banc d'Espanya.
En el cas d'Instruments Financers estrangers, hi podrà haver un compte vinculat per a cada divisa. Els Titulars han
d'acreditar la prèvia i oportuna provisió de fons per atendre les operacions de càrrec de les comissions establertes en
aquest contracte. En el cas de no indicar-se cap compte vinculat o de no liquidar-se l'operació via OMF, els abonaments i
pagaments s'efectuaran en efectiu per caixa.
Els Titulars autoritzen irrevocablement el Banc perquè, en el cas d'impagament de les obligacions vençudes dimanants
d'aquest contracte de les quals els Titulars resultin deutors davant d'aquell, pugui compensar els crèdits del Banc amb els
crèdits de la part deutora de conformitat amb les estipulacions previstes en els respectius contractes de compte o actius.
Així mateix, en cas que persisteixi l'impagament de les obligacions dels Titulars previ requeriment als Titulars amb 5 dies
d'antelació, el Banc queda facultat per reemborsar-se les quantitats degudes mitjançant la venda, l'amortització o el
reembossament, en l'import que resulti necessari d'Instruments Financers afectes a aquest contracte, per cobrir l'oportuna
provisió de fons per atendre el pagament de les obligacions impagades, donant les ordres necessàries per a la seva
realització. Aquesta realització s'efectuarà d'acord amb l'ordre de prelació següent, el qual pot ser canviat pel Banc si
objectivament es minimitzen els perjudicis que puguin resultar per als Titulars: deute públic, renda fixa nacional, renda
variable, valors estrangers de renda fixa, valors estrangers de renda variable i, finalment, els restants Instruments Financers
afectes a aquest contracte. El líquid sobrant, una vegada satisfetes les quantitats acreditades pel Banc, quedarà a
disposició de la part deutora.
En operacions d'intermediació, el Banc no està obligat a acceptar cap ordre de compra mentre no hi hagi la corresponent
provisió de fons en els comptes vinculats per poder executar-la, quedant les ordres de venda subjectes a l'existència de
valors en el compte dels Titulars. Així mateix, el Banc tampoc no està obligat a acceptar ordres dels Titulars si té ordres
pendents d'executar en el mercat que ja cobreixen la disponibilitat del seu saldo.
Els Titulars podran modificar els comptes vinculats posant-ho en coneixement del Banc per escrit amb una antelació
mínima de 15 dies abans que hagi de tenir efecte.
El Banc no es fa responsable dels canvis de titularitat dels comptes vinculats que es produeixin amb posterioritat a aquest
Contracte.

10. Posada a disposició de valors i fons.
El Banc es compromet a actuar amb la diligència deguda en tots aquells actes que suposin la protecció dels interessos dels
Titulars pel que fa als Instruments Financers i fons custodiats i/o administrats en aquest contracte, en particular facilitant la
ràpida disponibilitat d'Instruments Financers i fons, amb els límits que s'assenyalen en el Reial decret 217/2008, de 15 de
febrer, sobre el règim jurídic de les empreses de serveis d'inversió i de les altres entitats que presten serveis d'inversió, i la
normativa en cada moment vigent.
El Banc abonarà, amb les reserves acostumades, als Titulars dels Instruments Financers i fons els imports amortitzats o els
rendiments generats pels Instruments Financers i fons que es trobin sota la seva administració, com a màxim, el dia hàbil
següent a aquell en què els fons queden a disposició del Banc.
En cas d'insolvència per part de l'emissor dels Instruments Financers i/o fons, que comporti l'impagament de qualsevol
quantitat deguda, seran responsabilitat dels Titulars d'aquests Instruments i/o fons les accions encaminades a l'exigència,
fins i tot judicial, de cobrament de les quantitats que hagin quedat pendents.

11. Comissions.
L'administració i/o custòdia meritarà a favor del Banc les comissions en cada moment establert en el Fullet de tarifes
màximes d'operacions i serveis d'inversió. El Banc aplicarà, amb càrrec als comptes vinculats, les comissions, l'import i la
periodicitat de les quals s'estipulen en les Condicions Particulars o annexos.
El Banc podrà modificar les comissions establertes en aquest contracte i ho comunicarà als Titulars mitjançant un escrit
dirigit al domicili que consti en les Condicions Particulars. Les modificacions que suposin disminució en l'import seran
aplicades sense que calgui fer res més des del moment en què el Banc decideixi la seva implantació en tractar-se d'una
condició més beneficiosa per als Titulars. Pel que fa a les modificacions que suposin un augment, els Titulars seran
informats amb una antelació mínima d'un mes a la seva aplicació, durant els quals els Titulars podran modificar, sense que
siguin aplicables les noves condicions, la relació contractual o rescindir aquest contracte dirigint una comunicació escrita al
Banc de conformitat amb el que disposen les Condicions Generals, sempre que s'hagin satisfet prèviament les quantitats
que resultin degudes i no liquidades d'acord amb el que preveu aquest Contracte.

12. Domicili i comunicacions.
La informació sobre els moviments efectuats en el compte de valors que suposin alteracions en el seu saldo serà facilitada
pel canal i en el termini que el Banc tingui establert per a aquest compte amb el detall del nou saldo.
En cas de no disposar de l'anterior informació transcorregut el termini de comunicació establert, quan aquest moviment
sigui conegut pels Titulars, aquests han de reclamar la informació al Banc. Si no s'efectua aquesta reclamació, ni cap altra,
transcorreguts quinze (15) dies des de les dates indicades, s'entén que la informació ha estat rebuda i està en poder dels
Titulars i que han trobat conformes els moviments que s'hi han assentat, així com el saldo resultant.
Si aquest compte de valors no hagués tingut moviment durant l'any, el Banc facilitarà pel canal de comunicació establert
per al compte, dins el primer mes de l'any següent, la composició del compte de valors referit a 31 de desembre de l'any
anterior.
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La posada a disposició d'informació del compte de valors a qualsevol dels Titulars, fins i tot agrupada amb la resta
d'informació d'altres comptes i productes, tindrà l'efecte de comunicació a tots ells, en el cas de tenir aquest compte
plurititularitat, sempre que s'hagi efectuat la posada a disposició en el domicili de notificació previst en el contracte o al
posterior comunicat pels Titulars.
Qualsevol comunicació que el Banc posi a disposició dels Titulars es facilitarà pel canal que el compte tingui establert en
cada moment. Els Titulars podran modificar en qualsevol moment el domicili postal o canal de comunicació establert en
aquest contracte, però perquè aquest canvi tingui efecte s'ha de fer per escrit i amb una antelació de quinze (15) dies a la
data del moviment. De la mateixa forma s'han de notificar els canvis successius, tenint únicament validesa l'últim domicili
postal o canal de comunicació d'aquest compte del qual s'hagi pres nota en el termini indicat.
Les parts s'autoritzen expressament i de manera irrevocable per guardar i arxivar documents, gravar les converses i/o
registrar la totalitat de les comunicacions i transaccions informàtiques i de qualsevol altre tipus que es mantinguin amb
motiu d'aquest contracte i de les ordres efectuades per mitjans electrònics, telefònics i/o informàtics a distància. Aquests
arxius, registres i enregistraments podran ser utilitzats com a mitjans de prova en qualsevol procediment judicial o
extrajudicial. Les parts podran sol·licitar còpies o transcripcions escrites de les converses o comunicacions que s'hagin
registrat. El lliurament de la transcripció per part del Banc està subjecte al pagament de la comissió per a informes
establerta en la tarifa de comissions i normes de valoració vigent en cada moment, o per la qual la substitueixi en el futur.

13. Durada.
El contracte es formalitza per un temps indefinit. No obstant això, els Titulars, sens perjudici del que estableix la condició
general 10a, podran donar per finalitzada la vigència del contracte avisant l'altra part, de conformitat amb el que preveu la
condició general 9a, previ compliment de les obligacions que es trobin pendents i, en particular, amb l'abonament previ de
les comissions i despeses per operacions pendents de liquidar i de la part proporcional meritada de les tarifes
corresponents al període en curs. En cas d'haver-hi instruments custodiats o anotats en el compte, s'ha d'indicar l'entitat
financera i el compte a nom dels Titulars als quals s'han de traspassar aquests, contra l'abonament de les despeses i
comissions que es meritin per aquest servei d'acord amb el que preveu el fullet de tarifes vigent. Per la seva banda, el Banc
podrà donar per finalitzat aquest contracte, avisant els Titulars en la forma prevista en les condicions generals, amb una
antelació no inferior a un (1) mes, llevat d'en els supòsits d'impagament de les comissions, risc de crèdit amb el client,
incompliment de la normativa aplicable al blanqueig de capitals o d'abús de mercat, en què el Banc podrà donar per
finalitzat el contracte de manera immediata. Transcorregut més d'un any sense que el compte de valors que empara aquest
contracte hagi registrat saldo, el Banc podrà considerar resolt el contracte amb un preavís de quinze dies, dirigit als Titulars.
Tot això sens perjudici que els Titulars puguin subscriure nous contractes d'administració i custòdia d'Instruments
Financers, ni a la subsistència d'altres que puguin tenir subscrits.

14. Incentius.
El Banc, com a conseqüència de la prestació del servei d'administració i custòdia, per aconseguir un augment de la qualitat
del servei prestat i actuant sempre en l'interès òptim del client, pot rebre o lliurar honoraris, comissions o beneficis no
monetaris l'existència, natura i quantia dels quals (o, quan la quantia no es pugui determinar, el mètode de càlcul d'aquesta
quantia) poden ser consultats lliurement i en qualsevol moment a través del seu lloc web
www.bancsabadell.com/CumplimientoNormativo/MiFID); en aquest sentit, mitjançant aquesta els Titulars accepten
expressament que la informació relativa a honoraris, comissions o beneficis no monetaris els sigui facilitada en aquest
suport. No obstant això, el client conserva el dret en qualsevol moment de rebre, quan així ho sol·liciti presencialment en
qualsevol oficina o mitjançant qualsevol dels canals de comunicació existents, informació exacta i detallada per part del
Banc sobre aquests incentius.

15. Fons de Garantia.
A l'activitat del Banc resulta d'aplicació el Fons de garantia de dipòsits, en els termes i límits previstos en el Reial decret
948/2001, de 3 d'agost, Reial decret 2606/1996, de 20 de desembre (segons redacció donada pel Reial decret
1642/2008, de 10 d'octubre, Reial decret 771/2011, de 3 de juny), i qualsevol altra normativa que en el futur la
substitueixi o desenvolupi.
D'acord amb aquestes disposicions, el Fons ofereix una garantia de fins a 100.000 euros en cas de no restitució dels valors
o instruments que pertanyen a l'inversor com a conseqüència de les situacions previstes en les normes esmentades. En cap
cas es cobriran les pèrdues de valor de la inversió. Sens perjudici del que s'ha exposat, els Titulars podran obtenir
informació addicional sobre els sistemes de garantia en el web www.bancsabadell.com; en aquest sentit, mitjançant
aquesta els Titulars accepten expressament que aquesta informació els sigui facilitada en aquest suport.
A més de les comunicacions previstes en les condicions generals, el Banc mantindrà actualitzada i disponible per a la seva
consulta en qualsevol moment pels Titulars la informació sobre la seva política de gestió d'ordres, de conflictes d'interès, de
salvaguarda d'Instruments Financers i altres qüestions relacionades amb aquest contracte i l'operativa que aquesta
empara.
Aquesta informació es pot consultar lliurement a través del lloc web www.bancsabadell.com/CumplimientoNormativo/MiFID

16. Manifestacions.
Els Titulars declaren conèixer i acceptar les Condicions particulars i generals que figuren al contracte i que formen part
integrant d'aquest, reconeixent així mateix haver rebut una còpia del document. També accepten i reconeixen haver rebut
còpia del Fullet de tarifes màximes d'operacions i serveis d'inversió d'aplicació a la clientela aplicable a les operacions
compreses en aquest contracte el qual accepten, servint la mateixa signatura del document com a "he rebut" per part seva
d'aquests documents.
Amb la finalitat de poder prestar els serveis descrits en aquest contracte, el Banc obtindrà dels Titulars la informació sobre
els seus coneixements i experiència, i avaluarà la seva adequació als serveis prestats actualitzant periòdicament aquesta
informació i avaluació.
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17. Publicitat.
El Banc fa constar que un exemplar d'aquest contracte es troba a disposició del públic al domicili social, a totes les
sucursals i al domicili dels seus agents, així com a la pàgina web del Banc.

V. CONDICIONS GENERALS DEL SERVEI DE CONTRACTACIÓ DE FONS D'INVERSIÓ

1. Incorporació.
Els Titulars tenen la possibilitat de contractar participacions en Fons d'inversió comercialitzats pel Banc, amb càrrec o
abonament al compte vinculat, per a la qual cosa autoritzen expressament el Banc i es comprometen a mantenir-hi saldo
suficient.

2. Operativa.
Els Titulars poden sol·licitar la subscripció de participacions del Fons d'inversió disponible, nacional o estranger, que sigui
del seu interès cursant l'ordre telemàtica corresponent.
El Banc facilita a través del seu lloc web la informació exigida segons la normativa vigent en cada moment, amb relació als
fons comercialitzats.
Una vegada que els Titulars puguin operar amb el Fons d'inversió del seu interès, han d'indicar en cada moment les
quantitats específiques del saldo del compte vinculat i el Fons d'inversió específic al qual volen destinar cadascuna de les
sumes indicades, per a la qual cosa hi ha d'haver la provisió oportuna.
El Banc no garanteix als Titulars cap resultat derivat de les participacions contractades, i en tot cas són a compte i risc del
Titular els beneficis o pèrdues resultants de les ordres remeses pels Titulars i gestionades pel Banc.
Si es tracta de fons d'inversió estrangers, el Banc pot mantenir les participacions en un compte global obert pel Banc en
determinades entitats financeres, subcontractant l'administració i/o custòdia d'aquests títols de manera que aquelles
actuïn com a subcustodis, per a la qual cosa els Titulars presten la seva autorització expressa. En tot cas, el Banc
mantindrà en els seus llibres un desglossament detallat de les participacions que en cada moment siguin propietat dels
Titulars. El Banc respon davant els Titulars de la subcontractació realitzada. En tot cas, els Titulars queden informats
expressament dels riscos que assumeixen com a conseqüència d'aquesta operativa. Així mateix, el Banc ha d'informar els
Titulars de la identitat i qualitat creditícia de l'entitat dipositària dels comptes òmnibus.
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