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PRIMERA. APLICACIÓ DE LA LLEI DE SERVEIS DE PAGAMENT I LA CIRCULAR 5/2012, DEL BANC 
D'ESPANYA. 
 
Les parts acorden, d'acord amb el règim opcional que preveuen els articles 17 i 23 de la Llei 16/2009, de 13 de 
novembre, de serveis de pagament (la Llei 16/2009), la inaplicació a aquest contracte dels articles 24.1, 25.1 
últim incís del primer paràgraf, 30, 32, 33, 34, 37 i 45 de la llei esmentada, així com de les modificacions o els 
desenvolupaments reglamentaris que aquests puguin experimentar. D'acord amb el que estableix l'Ordre 
EHA/1608/2010, de 14 de juny, sobre transparència de les condicions i els requisits d'informació aplicables als 
serveis de pagament, les parts acorden que no serà d'aplicació aquesta ordre o qualsevol normativa de 
desenvolupament. 
 
Atesa la consideració d'empreses o professionals a l'efecte d'aquest contracte i d'acord amb el règim opcional 
que preveu la norma segona de la Circular 5/2012, de 27 de juny, del Banc d'Espanya, les parts acorden la 
inaplicació total a aquest contracte del que preveu la normativa esmentada. 
 
SEGONA: DEFINICIÓ. 
 
Les targetes són instruments de pagament que poden tenir diferents modalitats en funció del seu ús i de la forma 
de pagament (dèbit, crèdit o prepagament -amb moneder electrònic o sense-, entre d'altres). Aquest contracte 
regula les targetes que pertanyen i emet l'entitat i pot incloure diferents modalitats de targeta o només una, 
segons el que acordin les parts. Les targetes que continguin en el seu suport físic un microxip són susceptibles 
de prestar a la persona titular serveis addicionals que seran degudament comunicats, i se n'especificaran les 
condicions d'ús en el moment en què siguin operatius. 
 
TERCERA: REGULACIÓ. 
 
Les targetes de l'entitat es regeixen per les normes i les condicions d'ús contingudes en aquest contracte, regulat 
per les condicions particulars anteriors i aquestes condicions generals (en conjunt, el contracte). Quan l'entitat 
emet les targetes, ho fa com a entitat membre o adherida a sistemes de pagament nacionals o internacionals, 
estant i està sotmesa a les normes que aquests sistemes o entitats de pagament nacionals o internacionals 
apliquin. Per tant, l'ús de targetes queda sotmès al que tinguin establert en cada moment els sistemes de 
pagament. 
 
Com que la durada d'aquest contracte és indefinida, l'entitat es reserva el dret de modificar-ne les condicions 
inicialment pactades de la manera prevista en la vintena condició. Si la persona titular no accepta les noves 
condicions proposades, aquesta pot resoldre el contracte, de conformitat amb el que disposa la condició 
esmentada, sense perjudici de les obligacions que tingui assumides. 
 
QUARTA: EMISSIÓ I TITULARITAT. 
 
La targeta és propietat de l'entitat i s'emet amb caràcter personal i intransferible, a nom d'una persona física 
titular que haurà de constar a la targeta de la qual sigui titular (la targeta). 
 
Amb una sol·licitud prèvia a l'entitat i de conformitat amb aquesta, la persona titular de la targeta pot obtenir, sota 
la seva responsabilitat, l'expedició de targetes addicionals (la targeta addicional o les targetes addicionals) a nom 
d'una persona o de més que aquesta designi (la persona beneficiària o les persones beneficiàries). Aquestes 
targetes addicionals es regiran per les condicions d'aquest contracte i, si escau, per les pactades especialment 
per a cada una d'elles, que s'adjuntaran a aquest contracte a tall d'annexos i el contingut de les quals prevaldrà 
sobre aquest contracte en cas que existeixin discrepàncies entre elles. 
 
La persona titular es fa responsable de l'ús correcte que les persones beneficiàries facin de les targetes 
addicionals que se sol·licitin, excepte si es pacta una altra cosa en les condicions especials aprovades per a 
alguna o algunes de les targetes addicionals. En aquest cas, s'aplicaria el règim previst en les condicions 
especials en qüestió. 
 
Les targetes addicionals atorgades per la persona titular tindran, necessàriament, el mateix compte associat que 
la targeta de la persona titular principal (el compte), de manera que la sol·licitud de la persona titular de les 
targetes addicionals significarà l'acceptació per part d'aquesta, des d'aquest moment, dels càrrecs que l'entitat 
efectuï en el compte per les disposicions d'efectiu i transaccions que es duguin a terme amb les targetes 
addicionals. La targeta i les targetes addicionals (en conjunt, les targetes) es posaran a disposició de la persona 
titular i de les persones beneficiàries, si escau, mitjançant el lliurament o la tramesa per correu certificat, tant en 
el cas de l'emissió inicial com en el de les successives renovacions. 
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CINQUENA: DURADA DEL CONTRACTE I CADUCITAT DE LES TARGETES. 
 
Aquest contracte té una durada indefinida. 
 
La targeta i, si escau, les targetes addicionals tenen un termini de validesa limitat fins a l'últim dia del mes que hi 
figuri imprès i, sense perjudici de la seva renovació una vegada caducades, no es poden fer servir després del 
termini esmentat. En cas de la primera renovació, així com de les successives, les noves targetes que s'enviïn en 
substitució de les antigues a la persona titular i/o a les beneficiàries es regiran per aquest contracte. No obstant 
això, com que el seu caràcter és indefinit, l'entitat pot resoldre en qualsevol moment aquest contracte, sempre 
que en notifiqui la decisió a la persona titular com a mínim amb un (1) mes d'antelació, mitjançant una carta 
certificada amb justificant de recepció. En aquest cas, la persona titular i les beneficiàries hauran de tornar les 
targetes a l'entitat o destruir-les en la data en què es faci efectiva la resolució, i seran a càrrec seu totes les 
transaccions que es duguin a terme amb les targetes esmentades fins que se'n faci efectiva la devolució o 
destrucció, si aquesta es produeix més enllà de la data esmentada. Si la persona titular de la targeta cancel·la el 
compte, estarà obligada a la devolució simultània de la targeta i de les targetes addicionals, i haurà de 
reemborsar a l'entitat l'import del deute existent, si escau, i de les despeses produïdes o pendents de pagament.  
 
Una vegada efectuats el reemborsament i la devolució, el contracte quedarà extingit. 
 
Així mateix, la persona titular pot resoldre el contracte en qualsevol moment notificant la seva decisió a l'entitat, 
mitjançant una carta certificada amb justificant de recepció, amb un (1) mes d'antelació a la data en la qual es 
pretengui fer efectiva la resolució. Així mateix, la persona titular té l'obligació de tornar la targeta o les targetes en 
la data en què es faci efectiva la resolució i de reemborsar a l'entitat l'import del deute existent, si escau, i les 
despeses produïdes pendents de pagament. Una vegada la persona titular hagi complert aquestes obligacions, el 
contracte quedarà extingit. En qualsevol dels supòsits que preveu aquesta condició, el contracte conservarà la 
seva eficàcia, sempre que hi hagi pendent de compliment algun deute derivat de l'ús de qualsevol de les 
targetes, als efectes de la reclamació oportuna. 
 
SISENA: OPERACIONS. 
 
Les operacions que dugui a terme la persona titular o les beneficiàries s'han d'ajustar a les normes contingudes 
en aquest contracte i, a també, a les instruccions d'ús que l'entitat aprovi en cada moment, que s'hauran de posar 
a disposició de la persona titular i, quan correspongui, de les beneficiàries amb l'antelació suficient respecte de 
l'inici de la vigència de les instruccions d'ús aprovades. 
 
Amb les targetes de l'entitat es poden dur a terme els serveis de pagament següents, en funció de la modalitat de 
targeta: adquirir béns o obtenir la prestació de serveis en els establiments nacionals o estrangers en els quals 
s'admeti la targeta, disposar d'efectiu en oficines i caixers de l'entitat o d'altres entitats de crèdit amb què l'entitat 
mantingui acords que ho permetin i gaudir d'altres serveis que hi hagi o que es posin a disposició de la persona 
titular i de les beneficiàries en el futur, en aquest últim cas, de conformitat amb les normes, les condicions i els 
preus que tingui establerts l'entitat i que es comunicaran degudament a la persona titular i, si escau, a les 
beneficiàries. 
 
Es considera justificant de les operacions i del seu import, el que registri la targeta (o qualsevol de les targetes 
addicionals), el que figuri en els registres informàtics de l'entitat i els comprovants emesos per qualsevol 
dispositiu habilitat per operar amb targetes, tant si les operacions les ha dutes a terme la persona titular, les 
persones beneficiàries, o terceres persones, amb autorització o sense d'alguna de les anteriors, sense perjudici 
del que disposa la desena condició d'aquest contracte. 
 
L'acreditació d'ús de qualsevol de les targetes mitjançant factures i rebuts de datàfons o terminals electrònics de 
registre i/o l'autorització d'operacions, o la lectura de la banda magnètica, que en suposin la presentació directa o 
la identificació electrònica, implicarà la realitat de la transacció efectuada i la conformitat de la persona titular o 
beneficiària amb l'anotació de l'operació en el compte (i tindrà les mateixes conseqüències la identificació del 
número en les vendes a distància), sense perjudici del dret de la persona titular i/o de la beneficiària a impugnar 
la transacció així acreditada en cas de no haver autoritzat l'operació. Se suposa que s'ha fer servir qualsevol de 
les targetes de manera efectiva pel simple fet de registrar-se la transacció als arxius informàtics de l'entitat. Quan 
la persona titular i/o la beneficiària negui haver autoritzat una operació o al·legui que aquesta es va dur a terme 
de manera incorrecta, haurà de demostrar que l'operació de pagament no va ser autenticada correctament, 
registrada amb exactitud o comptabilitzada, o bé que es va veure afectada per una errada tècnica o qualsevol 
altra deficiència, per obtenir-ne la rectificació. 
 
Les operacions fetes per banca telefònica o telemàtica, contrastades pels mitjans d'autenticació pertinents, es 
consideraran com a vàlides i s'entendrà que les ha dut a terme la persona titular o, si escau, les persones 
beneficiàries (i produiran efectes jurídics plens), en la mesura que s'hagin complert correctament els 
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procediments d'identificació i de seguretat de les operacions que es preveuen a aquests efectes. Com a prova 
d'aquestes operacions, la persona titular i, si escau, les beneficiàries autoritzen l'entitat a mantenir un registre 
informàtic de totes les converses telefòniques i/o a conservar el suport magnètic corresponent. La persona titular 
i les beneficiàries poden sol·licitar una transcripció escrita de les converses o els suports esmentats, la qual cosa 
els atorga la consideració de prova suficient davant de qualsevol controvèrsia que pugui sorgir entre les parts. 
 
Totes les operacions de les targetes es registren en un compte de caràcter comptable (el compte de la targeta), 
en què es dóna d'alta l'import de cada operació fins que la persona titular l'amortitzi si la targeta amb què es fa 
l'operació és de crèdit o de dèbit diferit; i se'n dedueix el saldo a favor seu en cas de targetes de prepagament, 
amb moneder o sense, o el saldo disponible del compte en targetes de dèbit. 
 
SETENA: NÚMERO D'IDENTIFICACIÓ PERSONAL. 
 
Per iniciar o executar qualsevol de les operacions disponibles actualment als caixers automàtics o qualsevol altra 
operació que en el futur s'hi implanti i ho requereixi, o altres operacions iniciades o executades en virtut de la 
targeta corresponent, l'entitat ha de comunicar a la persona titular i a les beneficiàries un número d'identificació 
personal per a cadascuna de les targetes que totes dues parts (l'entitat i la persona titular o la beneficiària) 
s'obliguen a mantenir en secret. 
 
Aquest número d'identificació personal és susceptible de ser modificat a voluntat de la persona titular o de les 
beneficiàries, seguint a aquest efecte el sistema tècnic que l'entitat tingui establert en cada moment. 
 
VUITENA: OBLIGACIONS DE LA PERSONA TITULAR. 
 
La persona titular s'obliga a: 
 

a) Acceptar totes les operacions fetes amb qualsevol de les targetes que s'expedeixin a l'empara d'aquest 
contracte i el càrrec de l'import de les operacions esmentades en el compte corresponent, sempre que 
la persona titular o, si escau, les beneficiàries hagin consentit degudament que s'executin. 
 

b) Admetre com a justificant de les operacions i del seu import el que registri qualsevol de les targetes, el 
que figuri en els registres informàtics de l'entitat i en els comprovants emesos per qualsevol dispositiu 
habilitat per operar amb targetes, quan les operacions les duguin a terme la persona titular de la targeta, 
les persones beneficiàries titulars de les targetes addicionals o les terceres persones amb autorització 
d'alguna de les anteriors; sempre que quedi constància de la referència que permeti identificar l'operació 
executada i, si escau, la informació relativa a la persona beneficiària; l'import de l'operació en la moneda 
que s'hagi carregat en el compte; l'import de qualssevol despeses de l'operació i, si escau, el 
desglossament de despeses i interessos corresponents que hagi d'abonar la persona titular; la data de 
recepció de l'ordre de pagament i, si escau, el tipus de canvi utilitzat en l'operació de pagament pel 
proveïdor de serveis de pagament de la persona titular, i l'import de l'operació de pagament després de 
la conversió de moneda. 
 

c) Comunicar a l'entitat el càrrec de qualsevol transacció no autoritzada per la persona titular o les 
persones beneficiàries de les targetes, així com qualsevol error o irregularitat que es detecti en el 
funcionament de les targetes, perquè l'entitat pugui fer-ne la rectificació que consideri oportuna. Per a 
això, la persona titular ho ha de comunicar tan aviat com tingui coneixement del càrrec no autoritzat o de 
l'operació executada de manera incorrecta, i, si escau, ho ha de comunicar abans que transcorrin tretze 
(13) mesos des de la data del càrrec o operació, sempre que l'entitat hagi posat a la seva disposició la 
informació corresponent o l'hagi fet accessible. 
 

d) Respondre de la veracitat i la correcció de les dades de les persones beneficiàries facilitades per la 
persona titular, a fi que les targetes es puguin personalitzar a nom d'aquestes. 
 

e) Informar degudament les persones beneficiàries del contingut d'aquest contracte. 
 

f) Signar la targeta immediatament. 
 

g) Prendre les precaucions adequades per garantir la seguretat de la targeta i del procediment que permet 
fer-la servir, especialment, mantenir en secret el número d'identificació personal. 
 

h) Custodiar amb la diligència adequada i fer servir correctament la targeta que es lliura en concepte de 
dipòsit. 
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i) Prendre les precaucions necessàries a fi d'evitar la sostracció, la falsificació o la pèrdua de la targeta. 
 

j) Notificar la pèrdua, el robatori o la falsificació de la targeta i el coneixement, contra la seva voluntat, del 
número d'identificació personal per part d'altres persones, tan aviat com en tingui coneixement. Aquesta 
notificació s'ha de fer a qualsevol oficina de l'entitat o als telèfons que figuren en la targeta, per tal que 
l'entitat prengui les mesures preventives que sigui possible adoptar per impedir l'ús indegut de la 
targeta. Aquest avís s'ha de confirmar posteriorment amb caràcter urgent, per correu certificat o 
personant-se a qualsevol oficina de l'entitat, per tal de subscriure el document oportú. 
 

k) Tornar la targeta a l'entitat o destruir-la quan aquesta ho exigeixi, quan quedi bloquejada o es cancel·li el 
compte, quan la persona titular revoqui l'autorització per efectuar els càrrecs en el compte, quan s'hagi 
comprovat la falsedat de les dades de la persona titular consignades en la sol·licitud de la targeta, quan 
la persona titular de la targeta hagi incomplert qualsevol de les normes d'aquesta contracte, o quan 
s'hagi produït una modificació en la solvència de la persona titular que segons el parer de l'entitat 
impliqui una cobertura insuficient del risc generat per la possessió o l'ús de la targeta; excepte quan, en 
aquest últim supòsit, la persona titular, amb caràcter immediat, garanteixi de manera suficient i 
mitjançant una garantia real el deute davant l'entitat. 
 

l) Destruir o lliurar a l'entitat la targeta caducada o substituïda. 
 

m) En general, per adquirir béns i fer ús dels serveis que ofereix la targeta als establiments adherits: 
 
1. Presentar la targeta i signar la factura estesa per l'establiment, que suposarà la conformitat plena 

amb l'operació duta a terme. 
 

2. Acreditar la seva identitat a l'hora de presentar la targeta per executar l'operació corresponent. 
 

n) Obligació de pagament. La persona titular està obligada a pagar totes les quantitats que degui a l'entitat 
per qualsevol concepte, que derivin de l'emissió i l'ús de la targeta i de les targetes addicionals, de 
conformitat amb el que estableix aquest contracte. Així mateix, les obligacions de la persona titular 
respecte a la targeta que s'esmenten en els apartats de la f a la m anteriors (ambdós inclosos) també 
s'apliquen a les persones beneficiàries, si n'hi ha, respecte de les targetes addicionals. 
 

NOVENA: OBLIGACIONS DE L'ENTITAT. 
 
L'entitat s'obliga a: 
 

a) Mantenir en secret el número d'identificació personal de la targeta i, si escau, de les targetes 
addicionals. En particular, ha d'assumir els riscos que es puguin derivar del lliurament a la persona 
titular o a qualssevol de les persones beneficiàries tant d'un instrument de pagament com de qualsevol 
element de seguretat personalitzat d'aquest. 
 

b) Anul·lar les targetes caducades, així com les denunciades per haver estat destruïdes, robades o 
extraviades, o perquè una persona diferent de la persona titular o, si escau, de la persona beneficiària 
corresponent en sap el número d'identificació personal; i n'ha d'impedir qualsevol ús des d'aquell 
moment. 
 

c) Abstenir-se d'enviar instruments de pagament que no hagin estat sol·licitats, excepte si s'ha de substituir 
un instrument de pagament lliurat a la persona titular o, si escau, a les persones beneficiàries. 
 

d) Garantir que en tot moment estiguin disponibles els mitjans adequats i de franc que permetin a la 
persona titular fer qualsevol comunicació, en particular en cas de pèrdua, sostracció o ús no autoritzat 
de la targeta; o sol·licitar-ne el desbloqueig, quan hagin cessat les circumstàncies que el van motivar. 
Referent a això, l'entitat ha de facilitar, també gratuïtament, a la persona titular, quan aquesta ho 
demani, els mitjans que li permetin demostrar que ha efectuat la comunicació esmentada, durant els 
divuit (18) mesos següents. 
 

e) Informar les persones titulars i les beneficiàries del funcionament i les possibilitats de les targetes, i 
resoldre tots els dubtes que els puguin sorgir. 
 

DESENA: EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT. 
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a) La persona titular queda exempta de qualsevol responsabilitat per l'ús indegut de la targeta (o, si escau, 
d'alguna de les targetes addicionals) i del número d'identificació personal, des del moment en què hagi 
notificat, segons la vuitena condició, la pèrdua, el robatori o la falsificació de la targeta (o d'alguna de les 
targetes addicionals, si escau), o el coneixement del número d'identificació personal per una altra 
persona, sempre que no se li pugui atribuir frau o culpa. L'ús autoritzat del número d'identificació 
personal per una persona diferent de la persona titular o beneficiària corresponent pressuposa, excepte 
si se'n prova el contrari, una greu negligència o un frau per part d'aquesta, amb l'excepció de força 
major. 
 

b) L'entitat, sense perjudici d'adoptar les mesures que consideri pertinents, queda exempta de 
responsabilitat en cas de falta d'atenció a qualsevol de les targetes per part d'algun dels comerços, 
bancs i caixes compromesos a la venda de béns o a la prestació de serveis, o per incidències de tipus 
tècnic o operatiu als caixers automàtics aliens a la seva xarxa a què estigui connectat, excepte en cas 
de frau o culpa greu per la seva part. 
 

c) L'entitat és igualment aliena a les incidències i responsabilitats que es puguin derivar de l'operació duta 
a terme entre l'establiment i la persona titular de la targeta o les persones beneficiàries de les targetes 
addicionals, si escau. 
 

d) La persona titular és responsable de l'ús correcte i la conservació tant de la targeta com de les targetes 
addicionals. 
 

e) L'entitat no és responsable en cas de circumstàncies excepcionals i imprevisibles fora del seu control 
raonable, amb unes conseqüències que haurien sigut inevitables malgrat tots els esforços en sentit 
contrari. 
 

ONZENA: LÍMITS DE LA TARGETA. 
 
Cada targeta contractada a l'empara d'aquest contracte té assenyalats uns límits operatius de disposició, amb 
unes quantitats respectives que no s'han de superar en les operacions amb les targetes. 
 
Aquests límits estan expressats en l'apartat "Límit de disposició" de les condicions particulars (o, si escau, en les 
condicions especials establertes per a alguna de les targetes addicionals), i es defineixen de la manera següent: 
 
Operacions a dèbit: 
L'import màxim de les operacions no pot excedir del saldo disponible en el compte. En cas de superar-se aquest 
límit, l'entitat exigirà l'excés sobre el límit en el moment que ho consideri convenient, i serà responsabilitat de la 
persona titular disposar dels fons necessaris per atendre aquest pagament. 
 
Operacions a crèdit: 
L'import màxim de les operacions no pot excedir de l'import establert en les condicions particulars d'aquest 
contracte (el límit de crèdit), i l'entitat pot modificar aquest límit de crèdit amb l'únic requisit de notificar-ho a la 
persona titular seguint el procediment establert en la dinovena condició. 
 
A mesura que la persona titular amortitza el deute existent en el compte per les operacions efectuades, es 
restaura el saldo disponible. 
 
La persona titular autoritza l'entitat per atendre els pagaments derivats de les transaccions fetes, encara que 
superin el límit de crèdit concedit. En cas que se superi aquest límit de crèdit, l'excés serà exigit per l'entitat en el 
moment en què aquesta ho consideri convenient, i serà responsabilitat de la persona titular disposar dels fons 
necessaris per atendre'n el pagament. En cas dels saldos excedits del límit de crèdit o de quantitats carregades 
dins d'aquest límit de crèdit que no siguin satisfetes en la data de pagament corresponent, no hi haurà la 
possibilitat de pagament ajornat per la quantia que excedeixi del límit de crèdit o que hagi estat impagada en la 
data corresponent, i s'haurà d'abonar la quantia en la seva totalitat en la data de pagament següent. En aquests 
casos, s'aplicarà a la persona titular la comissió corresponent (per saldo excedit en targeta o per rebut impagat) 
establerta en les condicions particulars i el seu càrrec en el compte es farà el mateix dia del saldo excedit sobre 
el límit de crèdit o de l'impagament, per compensar l'entitat per la gestió de regularització i d'altres accions dutes 
a terme per fer el cobrament. 
 
Caixers automàtics: 
Quan treguin efectiu en caixers automàtics, la persona titular o les beneficiàries no poden superar l'import màxim 
establert com a límit diari d'efectiu, la 
quantia del qual s'estableix en les condicions particulars. 
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DOTZENA: REEMBORSAMENT. 
 
Operacions amb targeta de dèbit: 
Les operacions a dèbit es carreguen directament segons el límit concedit, tan aviat com l'entitat en tingui 
coneixement, amb data valor del dia en què es duguin a terme. Per tant, per fer front als imports, la persona 
titular s'obliga a mantenir el saldo suficient en el compte. 
 
Operacions amb targeta de crèdit: 
Es defineix com a saldo disposat en cada moment la suma de les operacions fetes pendents de reemborsament, 
més les comissions i els interessos produïts pendents de pagament. 
 
En el cas d'operacions fetes amb targetes de crèdit, les quantitats que la persona titular degui a l'entitat com a 
saldo disposat en virtut d'aquestes i que es reflecteixin en l'extracte que li enviï mensualment l'entitat, se 
satisfaran en la data de càrrec de conformitat amb els sistemes de pagament que hagi triat la persona titular o les 
beneficiàries en el moment de liquidar les operacions que es dugin a terme, que ha de ser un dels següents: 
 

a) Sistema de pagament al comptat, en virtut del qual la persona titular satisfà l'import total del deute en la 
data de càrrec. 
 

b) Sistema de pagament ajornat, en virtut del qual la persona titular ajorna el pagament del deute, de 
manera total o parcial, i l'amortitza periòdicament d'acord amb la modalitat escollida d'entre les 
següents, amb els mínims mensuals fixats en les condicions particulars: 
 

1. Com a percentatge del saldo disposat. 
2. Com a quantia fixa mensual. 
3. Fent servir el Sistema de Compra Personalitzat (SCP), mitjançant el qual la PERSONA 

TITULAR pot triar per a cada operació de compra l'ajornament del pagament que vulgui 
efectuar. 
 

La utilització del servei de pagament ajornat generarà interessos d'ajornament i/o la comissió per servei 
d'ajornament de pagament en quotes (SCP o pagament ajornat emissor) que s'estableixi, a favor de l'ENTITAT, 
al tipus nominal que s'indiqui en cada informe d'operació i/o als imports que s'estableixin en les CONDICIONS 
PARTICULARS per a la comissió esmentada, que s'informaran prèviament a la contractació del servei 
d'ajornament per la PERSONA TITULAR, que podrà desistir de l'ajornament esmentat. El tipus d'interès nominal 
mensual aplicable a les operacions de crèdit és el que s'indica en les condicions particulars. Els interessos 
generats des de la data de l'operació fins a la data de la liquidació resulten de la fórmula següent: I = cd x n x 
i/360, en què cd és l'import de les operacions, n el nombre de dies transcorreguts des de la data de l'operació fins 
a l'últim dia del mes natural de la liquidació en curs, i i és el tipus d'interès anual per aplicar en tant per un. Els 
interessos de les quantitats ajornades es liquiden per mesos vençuts. 
 
Per complir l'obligació de pagament del deute pendent que mensualment reflecteixi l'extracte enviat per 
l'ENTITAT, la PERSONA TITULAR ha d'efectuar la provisió de fons oportuna al compte abans de la data límit 
que s'indica en l'extracte perquè se li carregui l'import, segons el sistema de pagament triat. 
 
L'ENTITAT pot concedir a la PERSONA TITULAR, en determinats moments i per a marcs temporals definits, 
ajornaments de pagament del crèdit disposat, sens perjudici que les quantitats disposades generin interessos al 
tipus pactat durant el temps que duri l'ajornament de pagament, així com la comissió per ajornament de 
pagament corresponent que estableixen les CONDICIONS PARTICULARS d'aquest contracte. Els ajornaments 
esmentats es fixaran d'acord amb les condicions següents: 
 

a) La liquidació d'interessos es durà a terme d'acord amb el que estableix aquest contracte, però el pagament 
s'efectuarà el primer mes que correspongui, una vegada hagi finalitzat el període d'ajornament de pagament 
concedit. 
 

b) La PERSONA TITULAR haurà d'estar al corrent dels pagaments que li corresponguin d'acord amb aquest contracte 
en el moment de realitzar les liquidacions. 
 

c) L'import del saldo disposat que correspondria amortitzar durant el període d'ajornament es manté com a no 
amortitzat, i així es considerarà en la liquidació següent. 

 
TRETZENA: TAXA ANUAL EQUIVALENT (TAE). 
 
La taxa anual equivalent s'ha calculat d'acord amb la fórmula que conté la Circular 5/2012, del Banc d'Espanya, 
publicada en el BOE núm. 161 del 6 de juliol de 2012, pàgina 48902. 
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CATORZENA: UTILITZACIÓ A L'ESTRANGER. 
 
Per al càrrec de les sumes derivades de l'ús de la targeta o les targetes addicionals a l'estranger, s'aplica el canvi 
a euros sobre la divisa del país d'origen de la transacció corresponent al dia en què l'entitat hagi satisfet l'import 
de l'operació. El canvi, s'incrementa amb les comissions que per a aquest tipus d'operacions tingui establertes 
l'entitat, en els termes que recull el fullet de tarifes de comissions, condicions de valoració i despeses 
repercutibles (d'ara endavant, el fullet), que es lliura en l'acte de signatura d'aquest contracte. 
 
La persona titular i les beneficiàries, si escau, s'han d'ajustar sempre a la normativa legal vigent pel que fa als 
límits fixats per les autoritats monetàries per a despeses a l'exterior, així com al règim vigent sobre el control de 
canvis, i l'entitat declina qualsevol responsabilitat que es pugui derivar d'aquest incompliment. 
 
La justificació de les despeses o els pagaments duts a terme a l'exterior, o des de l'exterior, l'ha de fer la persona 
titular, o les beneficiàries, davant de les autoritats que ho requereixin, sense cap obligació per part de l'entitat. 
 
QUINZENA: TRAMESA D'EXTRACTES. 
 
Targetes de dèbit: 
 
L'entitat enviarà periòdicament a la persona titular i a les beneficiàries un resum de les transaccions dutes a 
terme amb les targetes que els permetin identificar-les. S'entendrà complerta aquesta obligació si les 
informacions relatives a les transaccions s'incorporen en l'extracte del compte. 
 
Targetes de crèdit: 
Amb la periodicitat i a través dels mitjans que s'indiquen en les condicions particulars, l'entitat enviarà a la 
persona titular i a les beneficiàries de les targetes un extracte de les operacions dutes a terme des del tancament 
de la informació anterior i del saldo pendent de pagament i, des d'aquell moment, podrà efectuar el càrrec de la 
quantitat indicada en l'extracte, segons la forma de pagament que tingui establerta amb la persona titular i les 
beneficiàries. 
 
En ambdós casos, si en el termini de quinze (15) dies naturals des de la data d'emissió de les informacions no es 
rep cap reclamació escrita de la persona titular i/o de les destinatàries respecte al contingut de l'extracte, es 
considerarà que l'extracte indicat n'ha rebut la conformitat. En cas contrari, si es produeix una reclamació per part 
de la persona titular i/o de les destinatàries i es comprova que hi ha hagut un error, els apunts corresponents 
seran rectificats i corregits amb la data de valoració en què s'hagi fet el càrrec. 
 
L'entitat esta facultada per no emetre cap extracte en el cas que l'entitat hagi concedit un ajornament de 
pagament dels que indica la dotzena condició, quan no es produeixin moviments o quan no hi hagi cap liquidació 
pendent en un període. 
 
Els possibles retards en la inclusió de qualsevol operació en el compte de la targeta o del seu càrrec en el 
compte, no poden ser objecte de reclamació per part de la persona titular, ni impliquen la renúncia de l'entitat al 
cobrament de l'import de les operacions fetes. 
 
Si la persona titular o les beneficiàries sol·liciten el comprovant d'alguna operació en concret, l'entitat n'enviarà 
una còpia, una fotocòpia o un facsímil. 
 
SETZENA: EXIGIBILITAT DEL SALDO DE LES TARGETES DE CRÉDIT. 
 
La persona titular està obligada a pagar les quantitats que degui a l'entitat per qualsevol concepte, en relació 
amb l'emissió, la disposició i l'ús tant de la targeta com, si escau, de les targetes addicionals que s'expedeixin 
d'acord amb aquest contracte. 
 
En cas que la persona titular incompleixi aquesta obligació, l'entitat pot declarar exigible immediatament el saldo 
total de la targeta, així com totes les quantitats que degui la persona titular en virtut del que s'ha pactat en aquest 
contracte. 
 
Les persones contractants pacten expressament que constituirà una prova suficient de la quantitat reclamada la 
certificació expedida per l'entitat que expressi el saldo degut una vegada practicada la liquidació corresponent, tal 
com es reflecteixi en el compte de la targeta. Aquest saldo deutor, així determinat, tindrà la consideració de 
quantitat líquida i exigible pel que fa al pagament, i se li reconeix per avançat la plena eficàcia en judici. 
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Perquè l'entitat reclami judicialment el deute, n'hi ha prou amb la certificació descrita en el paràgraf anterior, així 
com amb un exemplar del contracte. 
 
DISSETENA: DRETS DE COMPENSACIÓ. 
 
Quan les obligacions derivades d'aquest contracte resultin exigibles per l'entitat, aquesta (i) pot disposar dels 
saldos dels comptes corrents, comptes d'estalvi o qualsevol altre dipòsit d'efectiu oberts a l'entitat a nom de la 
persona titular, tant si són només a nom seu com de manera solidària o mancomunada amb terceres persones; 
(ii) pot imputar les quantitats que rebi al pagament de les obligacions que derivin d'aquest contracte o, si escau, 
al pagament de qualssevol altres obligacions contretes per la persona titular amb l'entitat, encara que en el 
moment de dur-se a terme el pagament es faci una imputació diferent a la que l'entitat dugui a terme 
posteriorment; i (iii) en cas que es produeixin demores en el pagament, tant del principal com dels interessos, les 
comissions i les despeses previstes en aquest contracte, pot vendre, per ordre al millor, els valors o certificats 
dipositats a l'entitat a nom de la persona titular. A més, l'entitat pot subscriure els documents que siguin 
necessaris per a aquesta finalitat i aplicar l'import obtingut a la cancel·lació total o parcial dels seus deutes per 
raó d'aquest contracte, si, un cop l'entitat hagi notificat a la persona titular la seva intenció de vendre, en els tres 
(3) dies hàbils següents no es produeix el pagament complet de qualsevol de les obligacions contretes per la 
persona titular o les beneficiàries en virtut d'aquest contracte i l'entitat gaudeix durant aquest termini del dret de 
retenció sobre els valors o certificats referits. 
 
Les posicions creditores que la persona titular mantingui amb l'entitat, qualsevol que en sigui la naturalesa, 
garanteixen a les deutores, i la garantia s'estén, si escau, a totes les persones titulars del contracte i a totes les 
posicions d'aquestes, fins i tot les que puguin tenir de manera mancomunada o solidària amb terceres persones. 
 
DIVUITENA: INTERESSOS DE DEMORA. 
 
Per a les quantitats carregades a l'entitat com a conseqüència de l'ús de les targetes, incloses les despeses i les 
comissions que no es reemborsin dins del termini fixat, l'entitat aplicarà el tipus d'interès nominal de demora 
establert en les condicions particulars d'aquest contracte, liquidable de la mateixa manera que els interessos 
ordinaris. Tot això sense perjudici de la facultat que té l'entitat de resoldre aquest contracte. 
 
DINOVENA: COMISSIONS. 
 
Són d'aplicació les comissions i/o les despeses que es consignen en les condicions particulars d'aquest 
contracte, que en compliment de la normativa vigent es descriuen a continuació: 
 

a) Comissió per emissió/manteniment.- Es cobrarà una quota per l'emissió de cada nova targeta en 
cadascun dels diferents suports que l'entitat posi a disposició de la persona titular i una quota anual per 
la simple tinença dels diferents suports de la targeta i de cadascuna de les targetes addicionals, o en 
funció de l'import que disposi la persona titular, segons determinin les condicions particulars. 
 

b) Comissió per retirada d’efectiu en caixers aliens estatals. L’ENTITAT pot repercutir totalment o 
parcialment en el CLIENT la comissió que l’entitat titular del caixer hagi cobrat a l’ENTITAT per la 
utilització de les targetes o qualsevol altre mitjà de pagament per obtenir efectiu en els caixers 
esmentats. Aquesta comissió la cobra l’entitat titular del caixer, que ha d’haver informat prèviament el 
CLIENT sobre la quantia total. El consentiment de la persona titular de la targeta obliga l’ENTITAT a 
pagar la comissió exigida pel titular del caixer, tret que el CLIENT no disposi de prou saldo per atendre 
la retirada d’efectiu i la quantitat que l’entitat li repercutirà. L’import repercutit per la nostra ENTITAT no 
pot ser superior a la comissió cobrada per l’entitat titular del caixer. La nostra ENTITAT informarà el 
CLIENT sobre la quantia definitivament repercutida, que pot ser la quantia total o parcial cobrada per 
l’entitat titular del caixer. 
 

c) Comissió per disposició d’efectiu a crèdit en caixers de la mateixa xarxa o aliens. A més de la quantitat 
repercutida per la retirada d’efectiu en caixers aliens estatals cobrada pel titular del caixer o la comissió 
de disposició d’efectiu en caixers internacionals, l’ENTITAT pot cobrar al CLIENT per la disposició de les 
targetes de crèdit per obtenir efectiu disposant del crèdit de la targeta. La comissió es carrega en la 
següent liquidació que es practiqui, i l’import o percentatge de la comissió es detalla en les condicions 
particulars. 
 

d) Comissió per disposició d’efectiu en caixers internacionals. Es cobra per la utilització de les targetes per 
obtenir efectiu en caixers internacionals, i serà diferent en funció que la disposició es faci en finestreta o 
caixers i dins o fora de la zona euro. La comissió es carrega juntament amb l’import d’efectiu retirat o en 
la següent liquidació que es practiqui, i l’import o percentatge de la comissió es detalla en les condicions 
particulars. 
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e) Comissió per amortització anticipada.- Tant en l'amortització anticipada total del deute com en la parcial 

es produeix una comissió per amortització anticipada, en què la quantitat és el percentatge del capital 
objecte d'amortització establert en les condicions particulars. 
 

f) Comissió per excedit en targeta.- Es cobra la comissió establerta en les condicions particulars sobre la 
quantitat que excedeixi del límit del saldo disponible en cada moment. 
 

g) Comissió per transferències al c-/c.- Les transferències estan subjectes a una comissió sobre l'import 
transferit, en els termes recollits en el fullet. 
 

h) Comissió per rebut impagat.- S'apliquen les despeses corresponents fixades en les condicions 
particulars i es carreguen en el compte el mateix dia de l'impagament, per compensar l'entitat per la 
tramesa de notificacions, les despeses de regularització i altres accions dutes a terme per fer el 
cobrament. 
 

i) Comissió per duplicat de targeta en qualsevol dels seus suports. Es cobrarà la quantitat que 
especifiquen les condicions particulars, sempre que sigui per una causa atribuïble a la persona titular i/o 
les beneficiàries. 
 

j) Comissió per ajornament de quota.- L'entitat cobra una comissió fixada en les condicions particulars per 
cada ajornament. 
 

k) Comissió per la tramesa d'un duplicat de l'extracte.- L'entitat cobra una despesa per cada tramesa de 
duplicat d'extracte que sol·liciti la persona titular, en els termes recollits en el fullet. 
 

l) Comissió per la consulta de saldos i moviments.- Es cobra una comissió, segons el fullet de tarifes, per 
la consulta de saldos o de moviments, i és diferent segons si es fa en caixers de la pròpia xarxa o d'una 
de diferent. 
 

m) Comissió per canvi de divisa.- Es cobra una comissió per les operacions en què es faci un canvi de 
divisa en els termes indicats en les condicions particulars. En les condicions particulars s'indicarà 
segons el fullet de tarifes. 
 

n) Comissió per servei d'ajornament de pagament en quotes (SCP o pagament ajornat persona emissora). 
L'entitat cobrarà la comissió que fixen les CONDICIONS PARTICULARS en virtut de l'ajornament de 
pagament sol·licitat. 
 

o) Comissió per amortització de pagament en quotes (SCP o pagament ajornat emissor). L'entitat cobrarà 
la comissió que es fixa en les CONDICIONS PARTICULARS en virtut de l'amortització total o parcial del 
deute. 
 

p) Comissió de sol•licitud d’informació financera PIME a excepció dels supòsits de fi o disminució del flux 
de finançament a instàncies de l’entitat. Es podrà sol•licitar la Informació Financera PIME que s'estableix 
en l'article 2.2 de la Llei 5/2015 de 27 d'abril, de Foment del Finançament Empresarial, l'ENTITAT deurà 
la quantitat establerta en les seves tarifes per a aquesta sol·licitud d'informació. 
 

VINTENA: MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS. 
 
L'entitat es reserva la facultat de modificar els tipus d'interès nominal o de canvi, els períodes de liquidació, les 
despeses repercutibles, els límits i les comissions pactades. Les modificacions es comunicaran a la persona 
titular de manera individualitzada, en paper o un altre suport durador, amb una antelació de dos (2) mesos a 
l'aplicació. Si les modificacions impliquen un benefici per a la persona titular, la seva aplicació pot ser immediata. 
Sense perjudici del que s'ha dit, la modificació es notificarà en la primera comunicació dirigida a la persona titular. 
 
Si la persona titular no accepta les modificacions de les condicions de la targeta, les pot cancel·lar en el termini 
de quinze (15) dies naturals des que se li notifiqui personalment la modificació, o fins a la data prevista per a 
l'inici de la seva vigència, sense ser aplicades, en el supòsit de cancel·lació, les noves condicions comunicades. 
 
VINT-I-UNENA: OFERTES I PROMOCIONS. 
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L'entitat pot efectuar ofertes i promocions entre les persones titulars i les beneficiàries, així com proporcionar-los 
serveis gratuïts que siguin accessoris als que tinguin contractats amb l'entitat. Tot això s'entén a disposició de la 
persona titular i les beneficiàries al marge de la relació contractual i té la durada que l'entitat determini. 
 
La persona titular i les beneficiàries accepten expressament la possible inclusió en els diferents programes de 
fidelització establerts o que es puguin establir, promoguts de manera parcial o total per l'entitat, i en tindran 
informació oportunament. 
 
L'incompliment de qualsevol dels termes d'aquest contracte per part de la persona titular atorga el dret a l'entitat 
per cancel·lar qualsevol promoció o benefici promocional que s'hagués reconegut, inclòs el d'un tipus d'interès 
promocional. 
 
VINT-I-DOSENA: RESOLUCIÓ. 
 
És causa de resolució del contracte l'incompliment de qualsevol de les obligacions de pagament que conté. No 
obstant això, qualsevol de les parts, i sense expressar cap causa, el pot resoldre en qualsevol moment, i n'hi ha 
prou amb la comunicació escrita en els termes recollits en la quarta condició aquest contracte. 
 
La resolució no afecta les operacions en curs. 
 
La persona o persones titulars resten informades que d'acord amb la legislació vigent en matèria de prevenció de 
blanqueig de capitals, l'entitat està obligada a recollir dels seus clients informació sobre l'activitat econòmica que 
aquests desenvolupen, així com a comprovar la veracitat de la informació esmentada. En conseqüència, si la 
persona o les persones titulars no faciliten a l'entitat la documentació necessària per acreditar la seva activitat 
econòmica en el termini de quinze (15) dies naturals des de la formalització d'aquest contracte o durant la seva 
vigència, a requeriment de l'entitat, aquesta pot bloquejar el compte per a operacions d'abonament i 
posteriorment cancel·lar-lo. Així mateix, la persona o les persones titulars resten informades que en compliment 
de la legislació esmentada, l'entitat pot sol·licitar la documentació acreditativa de l'origen i la destinació dels fons, 
amb caràcter previ a la realització d'operacions, i en aquest cas, si la persona o les persones titulars no 
proporcionen la documentació esmentada, l'entitat pot no executar l'operació de què es tracti. 
 
VINT-I-TRESENA: TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL. 
 
En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 (RGPD), 
la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i altra 
normativa concordant, l'informem que el responsable del tractament de les dades personals facilitades mitjançant 
aquest document, així com les generades pel desenvolupament de la relació contractual, és Caja de Arquitectos 
S. Coop. de Crédito (d’ara endavant, Arquia Banca, la marca comercial), amb NIF F08809808 i domicili social al 
carrer Barquillo, 6, 28004 Madrid, i la seva activitat és l'oferta i prestació de productes, serveis financers i socials. 
Dades de contacte del Departament de Protecció de Dades: lopd@arquia.es. Dades de contacte del Delegat de 
Protecció de Dades del Grup Arquia: dpo.grupoarquia@arquia.es. Més informació i contacte a www.arquia.com. 

Mitjançant la signatura d'aquest document el/els Titular/s, i altres intervinents en funció de la qualitat que actuïn i 
en el seu propi nom (d’ara endavant, el client, o indistintament, el titular de les dades personals), és/són 
informat/s i autoritza/en Arquia Banca a incorporar les seves dades personals als fitxers de l'entitat per al seu 
tractament automatitzat, manual o mixt, d'acord amb la política de protecció de dades personals disponible amb 
caràcter gratuït al tauler d'anuncis de la pàgina web corporativa www.arquia.com, on trobarà més informació i 
detall sobre el tractament de les seves dades, usos i finalitats. 

El titular de les dades personals es compromet que totes les dades facilitades a Arquia Banca amb motiu 
d'aquest document i la relació contractual subscrita siguin correctes, exactes i completes i a comunicar com més 
aviat millor qualsevol modificació que es pugui produir amb posterioritat mentre continuï en vigor la relació 
contractual. Quan el client faciliti dades personals de tercers a Arquia Banca durant el desenvolupament de la 
relació contractual, el client reconeix que ha estat autoritzat expressament pel/s titular/s de les dades per a la 
comunicació d'aquesta informació a Arquia Banca, i que els ha informat tant de la cessió efectuada com de la 
resta de qüestions previstes en el Reglament (UE) 2016/679. 

A Arquia Banca tractem les seves dades personals i la informació que ens facilita, inclosa la que obtinguem de la 
consulta de fitxers interns i externs, principalment amb les finalitats següents: executar i gestionar la relació 
contractual derivada de la signatura d'aquest document i el seu manteniment posterior;  per al compliment de les 
obligacions legals, i d'acord amb l'interès legítim. Depenent del tipus de servei o producte financer que contracti, 
pot resultar necessari consultar altres fonts internes com, per exemple, les societats el Grup Arquia, i també 
externes, com, per exemple, el Registre de la Central d'Informació de Riscos del Banc d'Espanya (CIRBE) i 
fitxers de solvència i crèdit (ASNEF, RAI, Equifax o Badexcug, etc.), i altres fonts accessibles al públic com, per 
exemple, llistes professionals, cens promocional, entre d'altres. L'informem que amb la finalitat de poder detectar 
i evitar possibles intents de frau, l'entitat també pot accedir i consultar altres fonts de tercers. Així mateix, 

mailto:lopd@arquia.es
mailto:dpo.grupoarquia@arquia.es
http://www.arquia.com/


 

CONTRACTE TARGETA DE CRÈDIT PER A NO CONSUMIDORS pág. 11/14 

 

16-05-2018 

l'informem que depenent del tipus de servei o producte financer que sol·liciti a la nostra entitat, pot resultar 
necessari fer una anàlisi de tota la informació obtinguda per a la formalització o l'execució del contracte subscrit, i 
comportar l'aprovació o denegació de l'operació sol·licitada, en funció del resultat que s'obtingui sobre la seva 
capacitat financera per fer front a les seves obligacions de pagament.  

Igualment, i als efectes d'identificació i autenticació dels clients i dels seus representants legals, Arquia Banca 
registra la firma digitalitzada i el DNI; aquest últim tràmit és obligatori per a la contractació. Així mateix, també 
tractarà les dades biomètriques que hagin estat proporcionades amb el seu consentiment, a l'efecte exclusiu de 
reforçar les mesures de seguretat adoptades per accedir als serveis.  

Hi ha altres finalitats basades en l'interès legítim de l'entitat i en el seu consentiment, relatives al disseny i el 
desenvolupament d'accions comercials, promocionals o publicitàries dirigides al client, personalitzades al seu 
perfil o no, fins i tot per mitjans electrònics, per oferir-li productes i serveis de l'entitat, del Grup Arquia i també de 
tercers amb què es tinguessin acords de col·laboració i que poguessin resultar del seu interès o necessitat, i es 
poden tenir en compte els que ja hagués contractat i les seves preferències. Quan la base jurídica es fonamenti 
en el consentiment, podrà revocar-lo en qualsevol moment. També en interès legítim, es duen a terme 
tractaments de dades a Arquia Banca per: detectar, prevenir i lluitar contra el frau; auditar els serveis prestats; i 
anonimitzar, dissociar o pseudonimitzar la seva informació amb finalitats estadístiques, de mercat, de 
comportament i d'avaluació de riscos, entre d'altres. 

Així mateix, el titular de les dades personals queda informat de l'enregistrament de les converses telefòniques i 
audiovisuals amb Arquia Banca, quan això sigui necessari per motius de seguretat d'acord amb l'interès legítim 
d'Arquia Banca, per motius de compliment de la relació de negoci, o en compliment de l'obligació legal recollida 
en la Directiva 2014/65/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de maig de 2014, relativa als mercats 
d'instruments financers (en general, només serà necessari subministrar les dades que exigeixi la normativa o 
l'operació i els de solvència de l'interessat, si el producte exigeix el seu coneixement, mentre que la resta és 
d'entrega facultativa).  

Les dades personals proporcionades i les generades pel desenvolupament contractual resulten necessàries per 
a aquestes finalitats, i en cas que no les faciliti no es podrà dur a terme la contractació i la prestació del servei. Si 
en un futur manifesta oposició o limitació a un o diversos dels tractaments indicats, li comuniquem que la 
prestació del servei es veuria afectada o fins i tot s'hauria de resoldre la relació contractual.  

La base jurídica que legitima els tractaments indicats es refereix al compliment i execució del contracte que es 
deriva de la signatura d'aquest document, l'interès legítim de l'entitat i el compliment de les obligacions legals 
derivades de la relació contractual (amb caràcter general i com a exemple, la Llei 10/2010, de 28 d'abril, de 
prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme, així com el Reglament (UE) 2016/679 i la 
legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, i amb caràcter específic, les normes que 
estan identificades en aquest document; disposa de més informació en la nostra política de protecció de dades i 
a la nostra pàgina web corporativa www.arquia.com). 

Arquia Banca col·labora amb organismes públics, les autoritats competents i els jutjats i tribunals. Quan existeixi 
una obligació legal, els comunicarem la informació que ens sol·licitin del titular de les dades personals. Per a la 
prestació de determinats serveis o la contractació de determinats productes o instruments financers, hi haurà 
casos en què Arquia Banca haurà de recórrer a tercers, citant, per exemple, els proveïdors de serveis de 
pagament, prestadors de serveis tecnològics, plataformes o sistemes de compensació, necessaris per a la 
prestació correcta i adequada dels serveis encomanats (execució de transferències o càrrecs, pagaments o 
devolucions de tributs i taxes, pagaments mitjançant targetes de crèdit, etc.). Aquests tercers només tractaran 
dades per indicació d'Arquia Banca, i per això no podran fer ús de les seves dades amb finalitats addicionals (per 
exemple, no podran enviar-li informació comercial, llevat que així s'hagi autoritzat per part seva). També seran 
destinataris de les seves dades determinats proveïdors perquè, a vegades, alguns dels productes o serveis que 
ens sol·liciti exigeixin la comunicació de dades a tercers (com, per exemple, rènting, lísing, operacions amb 
actius financers, etc.). Igualment, Arquia Banca disposa de proveïdors externs amb accés potencial a dades de 
caràcter personal per a la prestació de serveis de: auditoria, consultoria, telecomunicacions, distribució postal i 
missatgeria, tramesa de notificacions i comunicacions certificades, custòdia d'informació, digitalització 
documental, activitats jurídiques, gestió recuperativa i judicial, enquestes de qualitat, o retirada i destrucció de 
documents per esmentar els principals. En aquests casos Arquia Banca recorre a proveïdors de confiança i que 
ofereixen garanties adequades i suficients en relació amb els tractaments de dades personals. No obstant això, 
l'informem que les entitats de crèdit i altres proveïdors de serveis de pagament, així com els sistemes de 
pagament, cambres de compensació i prestadors de serveis tecnològics a què es transmetin les dades per dur a 
terme l'operació que ens sol·liciti, poden estar obligats per la legislació de l'Estat on operin, o per acords 
conclosos per aquest, a facilitar informació sobre les transaccions a les autoritats o organismes oficials d'altres 
països, situats tant dins la Unió Europea com fora, així com a col·laborar amb l'aplicació de sancions financeres. 
Principalment l'anterior resulta d'aplicació en el marc de la prevenció i la lluita contra el finançament del 
terrorisme, el blanqueig de capitals, el frau i altres formes de delinqüència organitzada. 

Així mateix, l'informem que, en virtut del que disposa la Llei 10/2010, de 28 d'abril, i per la seva normativa de 
desenvolupament, especialment el seu Reglament establert mitjançant el Reial decret 304/2014, de 5 de maig, 
Arquia Banca comunicarà al Fitxer de Titularitats Financeres (el responsable del qual és la Secretaria d'Estat 
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d'Economia i Suport a l'Empresa) les dades identificatives dels titulars, titulars reals, si escau, representants o 
autoritzats, així com de qualssevol altres persones amb poders de disposició, la data d'obertura o cancel·lació, i 
el tipus i número de compte o dipòsit que subscrigui amb l'entitat, així com altres dades d'identificació que es 
determinin reglamentàriament per a la identificació adequada d'intervinents, comptes i dipòsits. Igualment, 
aquesta llei obliga les entitats financeres a obtenir dels clients informació sobre la seva activitat econòmica i a fer-
ne una comprovació. Amb l'exclusiva finalitat de verificar la informació facilitada, el client dona el seu 
consentiment exprés a Arquia Banca perquè en nom seu pugui sol·licitar a la Tresoreria General de la Seguretat 
Social aquesta informació. Les dades obtingudes de la Tresoreria General de la Seguretat Social seran 
utilitzades exclusivament per a la gestió indicada abans.  

Depenent del servei o producte financer que contracti amb la nostra entitat, en compliment del que estableix la 
Llei 44/2002, de 22 de novembre, de reforma del sistema financer, o qualsevol altra llei que la substitueixi en el 
futur, l'informem de l'obligació d'Arquia Banca de declarar a la Central d'Informació de Riscos del Banc d'Espanya 
(CIRBE) les dades necessàries per identificar les persones amb qui manté, directament o indirectament, riscos 
de crèdit, així com les característiques d'aquestes persones i riscos, incloent-hi, en particular, les que afectin 
l'import i la seva recuperabilitat. Quan es tracti de riscos d'empresaris individuals actuant en l'exercici de la seva 
activitat empresarial, es farà constar tal condició. Així mateix, s’informa del dret d’Arquia Banca a obtenir informes 
del CIRBE sobre els riscos registrats. Igualment, us informem del dret d’Arquia Banca a efectuar consultes sobre 
les vostres posicions a fitxers de compliment o incompliment d’obligacions dineràries i que, en cas que no es doni 
el pagament de les quantitats degudes de conformitat amb el que s’ha pactat en aquest contracte i complint-se 
els requisits legalment establerts, es podran comunicar a les entitats encarregades de la gestió i manteniment 
dels sistemes d’informació creditícia relatius a incompliments d’obligacions dineràries, financeres o de crèdit, i de 
solvència patrimonial següents: Badexcug i Registre d’Acceptacions Impagades (RAI), ambdós gestionats per 
l’entitat Experian Bureau de Crédito, SA, amb domicili al carrer Príncipe de Vergara, 132, 28002 de Madrid). En 
cas que es doni la cessió de dades esmentada, l’entitat us proporcionarà informació relativa al tractament de les 
dades (finalitats i drets reconeguts, entre d’altres). 

Pel que fa al tractament indicat, Arquia Banca i Experian actuaran com a corresponsables del tractament, la 
relació dels quals s’ha regulat mitjançant la signatura d’un contracte entre les parts, d’acord amb el que estableix 
la normativa d’aplicació. En cas que es doni l’impagament, els aspectes essencials s’identificaran en el 
requeriment previ de pagament. 

També seran destinataris de les seves dades les entitats que formen el Grup Arquia (quan consenti la 
comunicació, quan es faci en interès legítim per a finalitats administratives internes, o sigui procedent legalment 
en virtut de la relació jurídica que l'uneixi amb la nostra entitat). Disposa d'informació del Grup Arquia i les entitats 
que el formen en la informació legal i en la política de protecció de dades d'Arquia Banca, totes dues disponibles 
a la pàgina web corporativa www.arquia.com. 

No es preveuen altres cessions a tercers, llevat d'obligació legal, i sense perjudici de les cessions inherents a 
l'activitat pròpia d'Arquia Banca en la comercialització i distribució dels productes i la contractació pel client 
d'altres serveis que així ho requereixin. Arquia Banca no té previst efectuar transferències de dades personals a 
un tercer país o a una organització internacional. Si en un futur opta per fer-les, s'adoptaran les mesures i 
garanties de protecció adequades.  

Arquia Banca conservarà les seves dades personals durant la vigència de la relació contractual. Quan s'acabi, 
l'entitat conservarà les dades bloquejades durant els terminis de prescripció legal que resultin d'aplicació en cada 
cas. Amb caràcter general, serà de 10 anys per la normativa de prevenció del blanqueig de capitals i del 
finançament del terrorisme anteriorment assenyalat, de 5 anys per contractes i serveis de tipus personal i de 20 
anys els d'acció hipotecària. En funció de la relació que hagi mantingut, transcorreguts aquests terminis, Arquia 
Banca procedirà a esborrar o destruir de les seves dades personals. No obstant això, en cas que vostè exerceixi 
algun dels drets que l'assisteixen en virtut del RGPD, Arquia Banca conservarà de forma indefinida les dades 
mínimes relatives a aquest exercici i la seva resolució i només podrà accedir-hi el personal que estigui 
degudament facultat. 

L'informem que el personal d'Arquia Banca està subjecte al deure de secret professional i al Codi General de 
Conducta del Grup Arquia, i que s'han establert mesures tècniques i organitzatives per salvaguardar la 
confidencialitat de la informació dels seus clients i usuaris. 

El titular de les dades personals pot exercir els drets d'accés, rectificació, oposició, supressió i portabilitat, així 
com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades, quan 
procedeixin, adreçant-se per escrit, i adjuntant a la sol·licitud una còpia del seu document oficial d'identitat en 
vigor, per correu postal a l'atenció del Departament de Protecció de Dades del Grup Arquia amb domicili al carrer 
Arcs, núm. 1, 08002 Barcelona, o per correu electrònic a l'adreça següent: lopd@arquia.es. Si la sol·licitud de 
qualsevol d'aquests drets l'efectua a través del seu representant legal, aquest, a més, haurà d'adjuntar la 
documentació acreditativa d'aquesta representació i també còpia del seu document oficial d'identitat. L'exercici 
d'aquests drets és gratuït. Així mateix, es disposa d'un delegat de protecció de dades amb qui pot contactar a 
través de correu electrònic en l'adreça següent: dpo.grupoarquia@arquia.es.  En cas de considerar que el 
tractament de les dades personals no s'ha fet d'acord amb la normativa, el titular de les dades personals té dret a 
presentar una reclamació davant l'autoritat de control, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.  

http://www.arquia.com/
mailto:lopd@arquia.es
mailto:dpo.grupoarquia@arquia.es
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VINT-I-QUATRENA: NOTIFICACIONS I COMUNICACIONS. 
 
Totes les comunicacions (entre les quals la de canvi de domicili) que hagin de fer les parts entre si, per a les 
quals pugui ser necessari acreditar-ne la data d'enviament, el contingut de la comunicació i la identificació del 
remitent i el destinatari, s'han de fer mitjançant una carta certificada amb justificant de recepció, per qualsevol 
altre mitjà fefaent vàlid en dret o, en cas d'urgència, per qualsevol mitjà que en permeti tenir constància escrita. 
Per a qualssevol altres comunicacions que les parts hagin de fer entre si, serà vàlid l'ús del correu ordinari o de 
qualssevol altres mitjans que les parts hagin determinat al llarg del contracte, en qualsevol altres moment, o que 
les persones titulars autoritzin en les condicions particulars. L'elecció del mitjà de comunicació que s'ha d'emprar 
en cada cas (entre els que les persones titulars autoritzin pel que fa a aquest contracte), si no hi ha cap indicació 
expressa de les persones titulars, correspon a l'entitat, que ha d'adequar aquesta elecció al tipus de comunicació 
de què es tracti. 
 
Les parts reconeixen com a mitjà vàlid l'enviament de notificacions i comunicacions certificades, mitjançant 
l'enviament postal o electrònic, a través del prestador de serveis de certificació, LOGALTY SERVICIOS DE 
TERCERO DE CONFIANZA, SL, l'adreça del qual és l'avinguda de la Industria, 49 - 28108 - Alcobendas - Madrid 
o qualsevol altre prestador de serveis de certificació que el pugui substituir en el futur.  
 
Pel que fa a la validesa d'aquest contracte, les parts assenyalen com a domicilis vàlids per a les notificacions, 
requeriments i diligències que resultin pertinents els que figuren respectivament en l'encapçalament d'aquest 
contracte. 
 
Si hi ha més d'una persona titular, la comunicació que es faci a la primera d'aquestes o a la que assenyalin 
específicament totes les persones titulars produirà efectes respecte a les altres, independentment del caràcter 
solidari o mancomunat. 
 
VINT-I-CINQUENA: DESPESES. 
 
L'entitat pot fer repercutir a la persona titular les despeses de correu, telèfon, SMS, tèlex, telecòpia o similars que 
es produeixin com a conseqüència d'aquest contracte, segons els imports que apareixen desglossats en el fullet. 
 
VINT-I-SISENA: ESPECIALITATS DE LA TARGETA GASOIL BONIFICAT. 
 
És requisit imprescindible adjuntar a aquest contracte l'etiqueta identificativa original que facilita la Delegació o 
Administració d'Hisenda, excepte si ja s'ha adjuntat anteriorment a un contracte de servei de xec carburant. 
 
La targeta Gasoil Bonificat no es pot fer servir en caixers automàtics, i el seu ús està restringit al pagament de 
gasoil bonificat als establiments autoritzats. 
 
L'import de cada compra es carrega amb la periodicitat que l'entitat determina en el compte associat. 
 
La persona titular rebrà periòdicament un extracte amb el detall de les operacions efectuades en el període 
estimat i anterior a la data d'aquest.  
 
L'entitat enviarà trimestralment al Ministeri d'Hisenda la declaració dels consums duts a terme. 
 
La persona titular declara conèixer tota la normativa reguladora del gasoil bonificat, i es fa única responsable de 
qualsevol contravenció. 
 
VINT-I-SETENA: INFORMACIÓ DRETS LLEI 5/2015, DE 27 D’ABRIL, DE FOMENT DEL FINANÇAMENT 
EMPRESARIAL. 
 
Si sou una PIME, una microempresa o una petita o mitjana empresa, d’acord amb la Recomanació 2003/361/CE 
de la Comissió Europea, de 6 de maig de 2003, i incloent-hi les persones físiques que exerceixen activitats 
econòmiques, d’acord amb l’article 1 de la Llei 20/2007, d’11 de juliol, de l’Estatut del treball autònom, i a fi de 
donar compliment al que estableix l’article 3 de la Llei 5/2015, de 27 d’abril, de foment del finançament 
empresarial, us informem dels drets que s’hi estableixen. 
 
L’entitat us ha d’avisar amb tres mesos d’antelació de la intenció de no prorrogar o extingir el flux de finançament 
que us ha estat concedint o de disminuir-lo en una quantia igual o superior al 35%. 
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Dins dels deu dies hàbils següents a la notificació del preavís que s’indica en el paràgraf anterior, l’entitat us 
proporcionarà de manera gratuïta la informació financera PIME que estableix l’article 2.1 de la Llei 5/2015, de 27 
d’abril, de foment del finançament empresarial. 
 
A més de la informació facilitada a què fa referència el paràgraf anterior, de conformitat amb el que estableix 
l’article 2.2 de la Llei 5/2015, de 27 d’abril, de foment del finançament empresarial, es pot sol•licitar la informació 
financera PIME en qualsevol moment i de manera incondicionada. L’entitat ha de posar a la vostra disposició la 
informació esmentada en el termini de quinze dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la sol•licitud. L’entitat us 
pot exigir el preu que determina en les seves tarifes per a aquest servei. 
 
VINT-I-VUITENA: JURISDICCIÓ Y COMPETÈNCIA. 
 
Les parts se sotmeten, per a totes les qüestions i controvèrsies que se suscitin respecte de la interpretació, 
l'aplicació, el compliment i l'execució, així com per a l'exercici de totes les accions i reclamacions que puguin 
correspondre a les parts intervinents en aquest contracte als jutjats i tribunals que corresponguin d'acord amb la 
legislació aplicable. 
 
VINT-I-NOVENA: CONDICIONS GENERALS DE LA CONTRACTACIÓ. 
 
Les parts convenen que les condicions precedents recollides en aquest contracte, a excepció de les qualificades 
expressament com a condicions particulars, han de ser considerades condicions generals de la contractació, als 
efectes assenyalats en la Llei 7/1998, de 13 d'abril, de condicions generals de la contractació (tal com es troba 
actualment vigent, després que hagi estat modificada, entre d'altres, per la Llei 44/2006, de 29 de desembre, de 
millora de la protecció dels consumidors i usuaris), i que s'incorporen en aquest contracte per ser expressament 
compreses i acceptades per la persona i les persones beneficiàries, en la seva condició d'adherents, les quals 
han estat informades expressament i prèviament de la seva existència per l'entitat en la seva condició de 
predisposant. 


	PRIMERA. APLICACIÓ DE LA LLEI DE SERVEIS DE PAGAMENT I LA CIRCULAR 5/2012, DEL BANC D'ESPANYA.
	SEGONA: DEFINICIÓ.
	TERCERA: REGULACIÓ.
	QUARTA: EMISSIÓ I TITULARITAT.
	CINQUENA: DURADA DEL CONTRACTE I CADUCITAT DE LES TARGETES.
	SISENA: OPERACIONS.
	SETENA: NÚMERO D'IDENTIFICACIÓ PERSONAL.
	VUITENA: OBLIGACIONS DE LA PERSONA TITULAR.
	NOVENA: OBLIGACIONS DE L'ENTITAT.
	DESENA: EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT.
	ONZENA: LÍMITS DE LA TARGETA.
	DOTZENA: REEMBORSAMENT.
	TRETZENA: TAXA ANUAL EQUIVALENT (TAE).
	CATORZENA: UTILITZACIÓ A L'ESTRANGER.
	QUINZENA: TRAMESA D'EXTRACTES.
	SETZENA: EXIGIBILITAT DEL SALDO DE LES TARGETES DE CRÉDIT.
	DISSETENA: DRETS DE COMPENSACIÓ.
	DIVUITENA: INTERESSOS DE DEMORA.
	DINOVENA: COMISSIONS.
	VINTENA: MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS.
	VINT-I-UNENA: OFERTES I PROMOCIONS.
	VINT-I-DOSENA: RESOLUCIÓ.
	VINT-I-TRESENA: TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL.
	VINT-I-QUATRENA: NOTIFICACIONS I COMUNICACIONS.
	VINT-I-CINQUENA: DESPESES.
	VINT-I-SISENA: ESPECIALITATS DE LA TARGETA GASOIL BONIFICAT.
	VINT-I-SETENA: INFORMACIÓ DRETS LLEI 5/2015, DE 27 D’ABRIL, DE FOMENT DEL FINANÇAMENT EMPRESARIAL.
	VINT-I-VUITENA: JURISDICCIÓ Y COMPETÈNCIA.
	VINT-I-NOVENA: CONDICIONS GENERALS DE LA CONTRACTACIÓ.

