
INFORMACIÓ PRÈVIA A LA CONTRACTACIÓ DE LA TARGETA

En compliment de la Llei 16/2011, de 24 de juny, de Contractes de Crèdit al Consum i de la Circular 5/2012, de 27 de juny, del Banc
d'Espanya, i amb la finalitat que com a sol·licitant pugueu adoptar una decisió amb coneixement sobre la subscripció del contracte de
targeta, es comuniquen les condicions i característiques del producte següents:

Informació normalitzada europea sobre el crèdit al consum
Les informacions ressaltades en negreta són especialment rellevants

1. Identitat i detalls de contacte del prestador i/o de l'intermediari
Prestador

Adreça

Banco de Sabadell, S.A. (d'ara endavant, banc)

Av. Óscar Esplá, 37
03007 Alacant

2. Descripció de les principals característiques del producte de crèdit
Tipus de crèdit Targeta MASTERCARD ORO BSAB

Import total del crèdit
És a dir, l'import màxim o la suma de totes
les quantitats posades a disposició del
consumidor en el marc d'un contracte de
crèdit.

Operativa crèdit
Límit de crèdit: 5.000 euros
Límit autoritzat addicional (que es carrega al compte de manera immediata): 0 euros
Import total del crèdit: 5.000 euros
Operativa dèbit
Límit de dèbit en caixer automàtic: 600 euros

Condicions que regeixen la disposició
dels fons.
És a dir, quan i com el consumidor
obtindrà els diners.

A voluntat vostra com a titular, dins els límits de crèdit i autoritzat indicats abans, i en el
període de validesa de la targeta.
Principals característiques i formes d'utilització de la targeta: les targetes són
personals i intransferibles. Permeten adquirir béns i serveis dels establiments adherits als
sistemes Visa o MasterCard, i obtenir efectiu a les oficines i els caixers automàtics de les
entitats afiliades a aquests sistemes, amb l'autorització prèvia del banc, així com per a
altres operacions que el banc permeti en cada moment, i en les condicions que tingui
establertes. El titular ha d'estampar la firma a la targeta en el mateix moment en què la
rebi. El banc subministra al titular un número secret (PIN) que haurà de ser de
coneixement exclusiu del titular. Quan la targeta permeti operar amb la tecnologia
contactless, mitjançant dispositius admesos pel banc, no caldrà utilitzar el número secret
(PIN), ni qualsevol altre sistema d'identificació en les condicions en cada moment vigents.
Límits a les operacions: la concessió de la targeta de crèdit porta implícit l'atorgament
d'una línia de crèdit que té fixat un límit mensual i inicialment és el que consta a les
condicions particulars del contracte. A banda del límit de crèdit es pot assignar un límit
d'autorització/addicional mensual, que permet la utilització de les targetes per damunt
del límit de crèdit i que també consta a les condicions particulars del contracte. Els
imports que excedeixin el límit de crèdit, així com tots els imports disposats basant-se en
el límit d'autorització/addicional, inclosos els seus excessos, seran carregats
immediatament al compte de càrrec sempre que aquest disposi de saldo. Les operacions
degudes contra el compte no consumiran límit de crèdit mensual. No obstant això, el banc
es reserva el dret d'augmentar o disminuir el límit de crèdit i el límit
d'autorització/addicional vigent en cada moment, així com les modificacions de les altres
condicions vigents de disposició de la targeta.
Mesures que el titular ha d'adoptar per a la seguretat de la targeta i notificació en cas
de pèrdua o robatori: la utilització de la targeta obliga a protegir els elements de
seguretat personalitzats de què disposi (codis, claus, etc.). Cal abstenir-se d'escollir un
PIN que pugui ser fàcilment predictible, no escriure'l al costat de la targeta o en un indret
accessible a tercers ni utilitzar la targeta en dispositius que puguin semblar manipulats,
així com seguir qualsevol mesura de seguretat comunicada pel banc. Operar amb la
tecnologia contactless requereix extremar les mesures de seguretat.
En cas de pèrdua, robatori o utilització no autoritzada, aquesta circumstància haurà de
ser comunicada sense demora indeguda al banc a qualsevol de les seves oficines, o al
número de telèfon 24 hores que apareix a les condicions particulars del contracte de
targeta i al document de liquidació de les targetes, així com a l'adreça d'Internet del banc
destinada a "Particulars", on es pot localitzar a l'apartat de "Targetes" > "Protecció de
targetes" els telèfons d'atenció permanent.
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Bloqueig: el banc podrà bloquejar temporalment i/o cancel·lar definitivament el dret
d'utilització de la targeta, en qualsevol moment, per raons objectivament justificades
relacionades amb la seguretat, o si es produeix respecte del sol·licitant i/o el titular un
augment significatiu del risc, o per incompliment de les seves obligacions de pagament,
en cas de reclamació administrativa o judicial contra ells o si aquests apareixen en un
fitxer de prestador de serveis d'informació sobre solvència patrimonial o crèdit, o han
estat declarats en situació de concurs. El banc informarà el titular del bloqueig de la
targeta i dels motius.
Responsabilitat del titular i/o sol·licitant en operacions no autoritzades: abans de la
notificació de la pèrdua o robatori de la targeta quedarà limitada a 50 euros, sempre que
no s'hagi actuat en forma negligent o fraudulenta en la custòdia de la targeta, en la
confidencialitat del número secret i en la comunicació al banc; en aquest cas, aquests es
faran càrrec del total de pèrdues. Quan el titular no sigui consumidor aquest import
màxim de responsabilitat no serà aplicable.
Forma i termini dins del qual el sol·licitant i/o titular ha de notificar al banc qualsevol
operació no autoritzada o executada incorrectament: quan els titulars tinguin
coneixement que s'ha produït una operació de pagament no autoritzat o executada
incorrectament, hauran de comunica-ho sense tardança injustificada al banc. Llevat d'en
els casos en què el banc no li hagi proporcionat o fet accessible la informació
corresponent a l'operació, la comunicació a què es refereix l'apartat precedent haurà de
produir-se en un termini màxim de 13 mesos des de la data del càrrec o de l'abonament.
En el cas de titulars no consumidors aquest termini màxim queda reduït a 1 mes.
Responsabilitat del banc en cas d'operacions de pagament no autoritzat: el banc
tornarà l'import de l'operació no autoritzada i, si escau, restablirà al compte de pagament
en què s'hagi carregat aquest import l'estat que hauria existit si no s'hagués efectuat
l'operació no autoritzada.

Durada del contracte de crèdit. Indefinida

Els terminis i, si escau, l'ordre en què es
faran els pagaments a terminis.

Segons la modalitat de pagament triada per vostè com a titular i dins de les previstes en
el contracte (pagament total, ajornat amb import fix mensual o ajornat amb percentatge
mensual). Així mateix, el titular podrà fraccionar les operacions d'adquisició de béns o
serveis mitjançant pagaments periòdics, en terminis de 3, 6, 9, 12, 18 o 24 mesos.
El pagament de l'import degut es farà per l'ordre següent: interessos de demora,
comissions per la gestió de reclamació d'impagats, interessos ordinaris, comissions,
despeses, saldo del compte especial i import de les operacions realitzades.

Import total que haureu de pagar.
És a dir, l'import del capital prestat més
els interessos i les possibles despeses
relacionats amb el vostre crèdit.

* Operativa crèdit
Les quantitats de què disposeu com a titular dins els límits indicats més:
- Interès d'ajornament/fraccionament: 2,20 %
- Comissió per disposició d'efectiu en oficines i caixers del grup Banc Sabadell: 4,00 %
(mín. 3,00 euros)
- Comissió per disposició d'efectiu en oficines i caixers d'entitats internacionals: 5,00
% (mín. 4,00 euros)
- Comissió per disposició d'efectiu en oficines i caixers d' entitats nacionals: 4,00%
(mín. 3,00 euros). A més a més se li cobrarà, com a màxim, l'import de la comissió per
disposició en efectiu a la que Banc Sabadell hagi d'afrontar per la utilització de caixers de
tercers i de la qual se l'informarà prèviament

* Operativa dèbit
- Comissió en oficines i caixers del grup Banc Sabadell:

- Per disposició en efectiu: 0,00 euros
- Consulta saldo o moviments: 0,00 euros

- Comissió en oficines i caixers d'entitats internacionals:
- Per disposició en efectiu: 4,50 % (mín. 4,00 euros)
- Consulta saldo o moviments: 0,90 euros
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- Comissió en oficines i caixers d'entitats nacionals:
L'import de la comissió per disposició en efectiu serà com a màxim l'import de la comissió
cobrada per l'entitat titular del caixer a Banc Sabadell i que s'informarà prèviament.
- Consulta saldo o moviments: 0,90 euros

* Comuns
- Comissió per compres en zona no euro: 3,50 %
- Comissió per emissió de duplicat de targeta: 3,00 euros
- Comissió per d'estampació de fotografia: 3,00 euros
- Comissió per cancel·lació anticipada del crèdit: 0,00 %
- Comissió per cancel·lació de fraccionament: 3,00 %
- Quota anual inicial: 90,00 euros
- Quotes anuals següents: 90,00 euros

Els reemborsaments no suposen la
immediata amortització del capital.

Per l'operativa a crèdit, els reemborsaments o pagaments que facin els titulars al banc no
produiran l'amortització de la línia de crèdit, sinó que es destinaran a la cancel·lació de les
operacions que hagin fet, en les condicions i els períodes establerts.

3. Costos del crèdit

El tipus deutor o, si escau, els diversos
tipus deutors que s'apliquen al contracte
de crèdit.

Interès nominal mensual sobre les quantitats disposades en cas de pagament
ajornat: 2,20 %

Taxa anual equivalent (TAE)
La TAE és el cost total del crèdit expressat
en forma de percentatge anual de l'import
total del crèdit.
La TAE serveix per comparar diverses
ofertes.

TAE: 32,48 %

A títol informatiu es fa constar un exemple de TAE:
.Límit de crèdit: 5.000 euros
.Interès nominal mensual: 2,20%
.Quota anual: 90,00 euros
.TAE: 32,48%

La TAE no inclou el cost de la comissió de manteniment del compte de càrrec donat que
el consumidor no tindrà obligació de pagar aquesta comissió, ni per a les modalitats de
compte de càrrec que contemplin el cobrament de la mateixa, si el compte de càrrec
s'utilitza exclusivament per al pagament dels imports derivats de les liquidacions de la
targeta i per l' ingrés dels fons necessaris a l'efecte.

És obligatori per obtenir el crèdit en si, o
en les condicions ofertes,
-contractar una pòlissa d'assegurances
que garanteixi el crèdit, o
-un altre servei accessori?
Si els costos d'aquests serveis no són
coneguts del prestador, no s'inclouen en
la TAE.

No és pertinent per a aquest crèdit.

Costos relacionats

Si escau,
altres costos derivats del contracte de
crèdit.

No és pertinent per a aquest crèdit.

Si escau,
condicions en què es poden modificar les
despeses abans esmentades
relacionades amb el contracte de crèdit

Per decisió unilateral del banc. Mitjançant una comunicació prèvia, llevat d'un canvi que
us sigui beneficiós.
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Costos en cas de pagaments endarrerits
La no-realització d'un pagament li podrà
comportar greus conseqüències (per
exemple, la venda forçosa) i dificultar
l'obtenció d'un crèdit.

Haureu de pagar:

Interès mensual de demora: 2,36 %
Interès anual de demora: 28,32 %

Comissió per reclamació de pagaments no atesos: 39,00 euros
Si en el moment de fer el càrrec vostè no té prou saldo en el compte de càrrec, el banc
podrà optar per:
a) Efectuar la reclamació dels imports acreditats.
b) Efectuar, en cas que el compte de càrrec estigui obert en el banc, el càrrec en aquest
compte, tot i que provoqui un descobert a favor del banc.
c) Carregar les operacions, totalment o parcialment, en un compte especial obert amb
aquesta finalitat. El saldo d'aquest compte, generarà diàriament interessos a favor del
banc al tipus d' interès indicat en aquest apartat

4. Altres aspectes jurídics importants

Dret de desistiment
Teniu dret a desistir del contracte de
crèdit en el termini de 14 dies naturals.

SI

Reemborsament anticipat
Teniu dret a reemborsar anticipadament
el crèdit totalment o parcialment en
qualsevol moment.

SI

Consulta d'una base de dades
El prestador l'ha d'informar de seguida i
sense càrrec del resultat d'una consulta
d'una base de dades si es rebutja la
sol·licitud de crèdit prenent com a base
una consulta d'aquest tipus. Això no
s'aplica si la difusió d'aquesta informació
està prohibida per una llei o pel dret de la
Unió Europea, o és contrària als objectius
d'ordre públic o de la seguretat pública.

SI

Dret a un projecte del contracte de
crèdit
Teniu dret, prèvia petició, a obtenir de
manera gratuïta una còpia del projecte
de contracte de crèdit. Aquesta
disposició no s'aplicarà si en el moment
de la sol·licitud el prestador no està
disposat a celebrar amb vós el contracte
de crèdit.

SI

Si escau,
període durant el qual el prestador està
vinculat per la informació
precontractual.

El banc mantindrà les condicions d'aquesta oferta durant un termini de 5 dies naturals
a comptar de la data d'aquest document, llevat que es donin circumstàncies
extraordinàries o no imputables al banc.

5. Informació addicional en cas de comercialització a distància de serveis financers

a) Relativa al prestador

Si escau,
representant del prestador al seu estat
membre de residència.
Adreça

Albert Figueras
Sena, 12, P.I. Can Sant Joan
08174 Sant Cugat del Vallès

Si escau,
registre

Registre Mercantil d'Alacant, tom 4070, foli 1, full A-156980. Registre del Banc d'Espanya
núm. 0081.

Si escau,
l'autoritat de supervisió

Banc d'Espanya

#¡ !#IHC5504#

Pàgina  4 / 5



b) Relativa al contracte de crèdit
Si escau,

exercici del dret de desistiment.

Disposeu de 14 dies naturals des de la contractació (data d'activació de la targeta) per
desistir-ne o bé, si és posterior, en la data en què rebeu les condicions contractuals i la
informació obligatòria, en virtut de la Llei de Contractes de Crèdit al Consum, sense
necessitat d'indicar els motius i sense penalització. Per desistir ho haurà de comunicar al
banc adreçant-se al domicili social o a qualsevol dels seus centres corporatius o oficines.
Així mateix, haurà de reemborsar, en el termini màxim de 30 dies naturals des de la
notificació del desistiment, la totalitat dels imports disposats a través de la targeta, més
l'import corresponent als interessos efectivament meritats al tipus deutor acordat en el
contracte. En tot cas, el banc podrà compensar les despeses no reemborsables abonades
a l'Administració Pública. Passat aquest termini de 30 dies naturals sense haver fet tots
els reemborsaments a favor del banc, es considerarà incomplerta l'obligació i es meritarà
dia a dia i sense necessitat de requeriment previ l'interès de demora indicat a l'apartat
''Costos en cas de pagaments endarrerits''. El banc es reserva el dret a exercir les accions
judicials oportunes. El contracte desplegarà tots els seus efectes en el supòsit de no
exercir-se el dret de desistiment en el termini indicat.

Si escau,
la legislació que el prestador accepta com
a base per a l'establiment de relacions
amb vós abans de la celebració del
contracte de crèdit.

Espanyola

Si escau,
clàusula sobre la legislació aplicable que
regeix en relació amb el contracte de
crèdit i/o tribunal competent.

El contracte es regirà per la legislació espanyola, i per a controvèrsies i reclamacions es
sotmet a la competència i jurisdicció dels tribunals espanyols.

Si escau,
règim lingüístic

La informació i els termes contractuals es facilitaran en la llengua escollida pel
sol·licitant, dins les opcions disponibles (castellà, català, anglès, francès, alemany o
basc), i que serà la llengua en què mantindrem la comunicació mentre duri el
contracte.

c) Relativa al recurs
Existència i accés als procediments
extrajudicials de reclamació i recurs.

Les queixes o reclamacions poden adreçar-se al Servei d'Atenció al Client del banc, a
través de les seves oficines o la seva adreça d'Internet: sac@bancsabadell.com. Així
mateix, podreu adreçar-vos al Defensor del Client del banc: oficina@defensorcliente.es. El
banc no està adherit a la Junta Arbitral del Consum.

El Sr./Sra.                                             , amb NIF                , en qualitat de sol·licitant, manifesta haver rebut un exemplar 
d'aquest document d'informació precontractual i haver estat informat per part del banc del seu dret a sol·licitar totes les explicacions 
prèvies que necessiti sobre les característiques del producte/servei objecte del contracte i els seus efectes, incloses les conseqüències 
en cas d'impagament, així com totes les informacions complementàries que requereixi per poder adoptar una decisió informada i poder 
comparar ofertes similars, i avaluar l'adequació del producte/servei a les seves necessitats i interessos. Per això el banc comunica al 
sol·licitant que només haurà de signar el contracte en el cas que consideri haver obtingut les explicacions suficients del producte/servei.

Així mateix el sol·licitant/titular té a la seva disposició a les oficines i al web del banc la informació trimestral sobre comissions i tipus 
practicats o oferts de manera més habitual en les operacions més freqüents amb els perfils de clients més comuns que siguin persones 
físiques (annex 1 de la Circular 5/2012 del Banc d'Espanya), per tal que pugui consultar-la.

Fecha SABADELL , 

Signatura del sol·licitant
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