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Aquesta xifra indica el risc del
producte; 1/6 indica el risc més
baix i 6/6, el més alt.

Banco Pichincha España S.A., titular
de la marca comercial Pibank, està
adherida al Fons de Garantia de
Dipòsits Espanyol d’Entitats de
Crèdit. El fons garanteix els dipòsits
en diners fins a 100.000 euros per
persona titular i entitat.

Data: 02 | 07 | 2018
Moneda: €
COMPTE PIBANK

Condicions Particulars
El contracte COMPTE PIBANK està integrat pels contractes de productes i serveis bancaris següents:
• Compte Corrent Pibank.
• Targeta (de dèbit) Pibank.
• Banca Electrònica.
Aquest document recull les Condicions Particulars de cadascun dels productes i queda integrat amb les
Condicions Generals que s’hi apliquen.

— Titular del contracte
Nom i Cognoms

NIF

Correu e.

Telèfon

Dimicili

Data de Naixement

País de Naixement

Nacionalitat

Situació Laboral

Sector Professional

Tipus d’Activitat

La teva Empresa Actual

Orígen dels estalvis

Propòsit del compte

• Compte Corrent Pibank: ES74 0235 0000 0000 0000 0000

— Contracta:

• Targeta de dèbit Pibank
• Servei Banca Electrònica
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— Amb la signatura d’aquest contracte de COMPTE PIBANK:

 Confirmo que les dades personals que he proporcionat són correctes.
 ‡ He llegit i estic d’acord tamb els documents legals següents: Condicions Generals, Condicions
Particulars i Informació sobre el Fons de Garantia de Dipòsits.
 Estic d’acord que els extractes i altres comunicacions amb el Banc s’enviïn a la bústia del meu servei
de banca electrònica.
 El / s signant / s ha / n estat informat / s per Banco Pichincha Espanya S.A. que la legislació vigent
sobre prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme obliga a les entitats financeres
a obtenir dels seus clients la informació de la seva activitat econòmica i a realitzar una comprovació
d’aquesta.
Amb aquesta finalitat de verificació de la informació facilitada, dono el meu consentiment exprés
mitjançant la signatura de la present autorització a Banco Pichincha Espanya S.A. (Entitat financera)
perquè en el meu nom pugui sol·licitar davant 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 finalitat assenyalada anteriorment.
De conformitat amb el que estableix l’article 12 del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació
d’aquestes i altra normativa vigent en matèria de protecció de dades, l’informem que les seves dades
seran tractades per Banco Pichincha España SA en qualitat de “Responsable del Tractament” amb
la finalitat de “gestionar la prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme així com
altres qüestions regulades”. La base jurídica per al tractament de les seves dades és el compliment de
“la legislació vigent sobre prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme”. Les dades
seran conservades durant 10 anys sobre la base de l’obligació legal que recull l’esmentada normativa
de prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme.
L’informem que les seves dades podran ser comunicades a les administracions públiques i a les autoritats
judicials, a les notaries i registres Mercantils, de la Propietat i de Béns Mobles, als registres públics de
Solvència Patrimonial i els Sistemes de Prevenció contra el Frau, a la Central d’Informació de Riscos
del Banc d’Espanya, al Fitxer de Titularitats Financeres del que és responsable la Secretaria d’Estat
d’Economia i Suport a l’Empresa, a les companyies asseguradores, a les empreses del Grup Banco
Pichincha Espanya format per Confiasegur Operador de banca-Assegurances Exclusiu, SL, i Urbanafe
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Gestions Immobiliàries, SL, a les empreses del Grup Financer Pichincha format per “Banco Pichincha,
CA | Equador “,” Banco Pichincha Perú “,” Banco Pichincha, SA | Colòmbia “,” Banco Pichincha Miami
Agency | Estats Units “i” Banco Pichincha Panamà “i en el seu cas a les participades per aquestes o
auxiliars.
Pot exercitar, en qualsevol moment i de manera gratuïta, els drets: d´accés a dades personals,
rectificació, supressió (dret a l’oblit), oposició, limitació del tractament, portabilitat de les dades i
a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades (inclosa la elaboració de perfils).
L’exercici de drets es realitzarà davant del delegat de Protecció de Dades presentant un escrit
mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a dpo@bancopichincha.es o per correu postal
dirigint-se a C / Lagasca 4, 28001 Madrid (A / A Delegat de Protecció de dades). Podeu consultar
informació addicional i detallada accedint a la nostra Política de Privacitat situada en la següent
URL: “https://www.bancopichincha.es”; o presencialment a qualsevol de les nostres oficines de la
xarxa comercial. En el cas que consideri que els seus drets han estat vulnerats pot presentar una
reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Disposa d’informació necessària a:
www.agpd.es.
WW
 He rebut del Banc la informació sobre la classificació del nivell de risc dels productes financers
contractats, d’acord amb l’Ordre ECC/2316/2015, de 4 de novembre, relativa a les obligacions
d’informació i classificació de productes financers.
 Accepto que les claus confidencials necessàries per a l’ús de Targetes i Banca a Distància se m’enviïn
a través de mitjans electrònics un cop s’activi el compte (en el cas dels SMS el remitent serà BPE).
 Accepto la clàusula de protecció de dades de caràcter personal inclosa en les Condicions Generals
(clàusula 13a) d’acord amb la llei vigent de Protecció de Dades.
Accepto /No accepto
Cedir les meves dades a empreses del grup per a que em puguin enviar una oferta més àmplia de
productes i serveis.
Accepto /No accepto
Que la entitat completi el meu perfil amb fitxers de solvència patrimonial i de crèdit i altres fonts de
dades per a poder adequar millor la seva oferta.
Accepto /No accepto
L´enviament de comunicacions d´ofertes, rebaixes i descomptes de productes diferents als que
comercialitza Pibank.
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— Informació sobre els productes contractats
Per gaudir del Compte PIBANK, has de domiciliar la teva nòmina o pensió d’un import superior a
1.200 €. L’incompliment d’aquest requisit un cop transcorreguts 6 mesos des de l’obertura del compte
suposarà la pèrdua de les bonificacions o avantatges següents: la remuneració del compte passarà a ser
del 0,00% TIN (0% TAE) per a tots els trams i per cada retirada d’efectiu en qualsevol caixer se’t carregarà
el cost que té per a nosaltres.
Sempre et comunicarem qualsevol canvi de condicions del Compte PIBANK amb almenys 2 mesos
d’antelació.

Compte Corrent Pibank
Disponibilitat: total (en cas de comptes amb
2 titulars, serà indistinta).
Tipus d’interès nominal anual: 0,00%
(0,00% TAE) si el teu saldo mitjà mensual és
igual o inferior a 5.000 €; 50% (0,50% TAE)
si el teu saldo mitjà mensual és superior a
5.000 €. Tipus d’interès mínim garantit fins al
31/12/2020.
Liquidació d’interessos: mensual (el dia 1 de
cada mes o hàbil posterior).
Descobert màxim (només per a
domiciliacions): 0 €.
Interès descobert: 7,00% d’interès nominal
(7,23% TAE) amb liquidació mensual (el dia 1 de
cada mes o hàbil posterior).
Durada: Indefinida.
Comissions:
 Manteniment de compte: GRATUÏT.
 Administració del compte: GRATUÏTA.
 Sobre saldo més elevat comptable
descobert: GRATUÏT.
 Reclamació de posicions deutores:
GRATUÏTA.
 Transferències dins de la zona SEPA no
urgents en euros: GRATUÏTES.

Targeta de Dèbit Pibank
Comissions:
 Comissió per pagament en divises:
GRATUÏTA.
 Emissió/renovació de targeta: GRATUÏTES.
 Substitució/Duplicat de la targeta:
GRATUÏTS.
 Consulta de saldo/moviments en caixers:
GRATUÏTA.
 Disposició d’efectiu a dèbit:
— Xarxa nacional: GRATUÏTA.
— Xarxa internacional: GRATUÏTA.
Límites de disposición:
 Caixers: 1.000 €/dia.
 Compres en comerços: 5.000 €
per targeta/dia.

Servei de Banca Electrònica
Límit per a operacions diàries:
50.000 €.
Banca per internet:
accés des de la web www.pibank.es,
seleccionant Àrea de Client.
Banca mòbil: ddescarrega l’aplicació des
de la Banca Electrònica o des de la botiga
d’aplicacions del telèfon mòbil
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