
INFORMACIÓ PRÈVIA A LA CONTRACTACIÓ DE LA TARGETA

En compliment 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:

1. Identitat i detalls de contacte del banc
Identitat

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 dèbit
Tipus de dèbit Targeta V.ELECTRON CARNÉ JOVEN IVAJ

Es podrà disposar del saldo del
compte de deute amb els següents
límits màxims de disposició.

Límit en caixer automàtic: 300 euros
Límit diari de terminal punt de venda: 600 euros
Límit mensual de terminal punt de venda: 1.200 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 indicats abans i en el període de
validesa de la targeta.

Durada del contracte de dèbit. Indefinida

Import total que haureu de pagar. Les quantitats de què disposeu com a titular dins els límits indicats més:
- Comissió en oficines i caixers del grup Banc Sabadell: 0,00 euros

-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

- 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

- Comissió per compres en zona no euro: 3,50%
- Comissió per consulta de saldo o moviments en zona no euro: 0,90 euros
- Comissió per emissió de duplicat de targeta: 0,00 euros
- Comissió per estampació de fotografia: 0,00 euros
- Quota anual inicial: 8,40 euros
- Quotes anuals següents: 0,00 euros
El càrrec de l'operació es realitzarà en el moment en què es rebi l'ordre de
pagament pel banc.

3. Altres aspectes jurídics importants
Dret de desistiment
Teniu dret a desistir del contracte en
el termini de 14 dies naturals.

SI

Si escau,
període durant el qual el banc 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.

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

a) Relativa al banc
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Si escau,
representant del banc en el seu estat
membre de residència.
Adreça

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

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

L'autoritat de supervisió Banc d'Espanya

b) Relativa al contracte
Exercici del dret de desistiment en
contractes amb consumidors.

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 22/2007
sobre comercialització a distància de serveis financers destinats a consumidors,
sense necessitat d'indicar els motius i sense penalització. Per desistir haureu de
comunicar-ho al banc adreçant-vos al domicili social o a qualsevol dels seus
centres corporatius o oficines. El contracte desplegarà tots els seus efectes en el
supòsit de no exercir-se el dret de desistiment en el termini indicat.

Legislació aplicable que regeix en
relació amb el contracte i/o tribunal
competent.

El contracte es regirà per la Legislació espanyola, i per a controvèrsies i
reclamacions se 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, basc, anglès,
francès o alemany), 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.

   , 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, 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.

Octubre, 2019
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