Data:
Oficina: 3141
Moneda: €
TARGETA DE CRÈDIT PIBANK

Condiciones Particulares
El present document recull les Condicions Particulars de la TARGETA DE CRÈDIT PIBANK i queda
integrat amb les Condicions Generals aplicables a la mateixa targeta.

— Titular del Contracte
Nom i cognoms

NIF

Correu electrònic

Telèfon

Domicili

Data de naixement

País de naixement

Nacionalitat

— Contracta:

• Targeta de crèdit amb número d’acord: XXXXXXXXXXXXXXXX
• IBAN Compte Nòmina Pibank associat: XXXXXXXXXXXXXXXX
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•

Límit de disposició:

— Límit de crèdit mensual: 2.000 €
— Límit diari d’efectiu: 1.000 €
•

• Modalitat de Pagament: la targeta s’emet inicialment sota la modalitat de Pagament
al Comptat.
— Amortització mínima mensual Pagament al Comptat:
La totalitat del saldo efectivament disposat pel Titular.
— Amortització mínima mensual Pagament Ajornat (percentatge fix):
10 % del saldo disposat amb un mínim de 50 €.
— Amortització mínima mensual Pagament Ajornat (quantia fixa mensual):
200€.

— Amb la signatura d’aquest contracte de TARGETA DE CRÈDIT PIBANK:
 He llegit i estic d’acord amb els següents documents legals:
— Informació Normalitzada Europea per a Targeta de Crèdit Pibank.
— Condicions Generals de la Targeta de Crèdit Pibank.
 ‡ Manifesto que l’Entitat m’ha facilitat, de manera accessible, les explicacions adequades per tal que
pugui avaluar si els productes bancaris que se m’ofereixen en virtut d’aquest contracte s’ajusten
als meus interessos, les meves necessitats i la meva situació financera, fent especial referència a
les característiques essencials d’aquests productes i els efectes específics que puguin tenir sobre
els intervinents. Addicionalment, reconec que puc sol•licitar a l’Entitat, a través dels seus canals de
contacte, una còpia de les condicions contractuals establertes en aquest Contracte.
 Accepto que els extractes i altres comunicacions amb el Banc siguin enviats a la bústia del meu servei
de banca a distància.
 Accepto que les claus confidencials necessàries per a l’ús de la Targeta em siguin enviades a través
de mitjans electrònics.

— Condicions per a la contractació de la TARGETA DE CRÈDIT PIBANK:
 P
           er gaudir de la Targeta de Crèdit Pibank, has de tenir el Compte Nòmina Pibank i una nòmina
domiciliada per un import d’almenys 1.000 euros. A més, cal que, (i) o bé tinguis un saldo mitjà mensual
d’almenys 5.000 euros en aquest compte, (ii) o bé que tinguis contractada amb l’Entitat una Hipoteca
Pibank.
 ‡ És necessari un compte de domiciliació dels pagaments del crèdit a Pibank, el cost del qual es troba
recollit a les condicions generals que regulen aquest compte.
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— Costos de la TARGETA DE CRÈDIT PIBANK*:
 T
           AE sistema de pagament al comptat: 0,00% (la targeta s’emet sota aquesta modalitat
de pagament).
 ‡ Interès Pagament Ajornat: 20,00 % anual (només aplicable en cas que modifiquis la modalitat de
pagament a qualsevol de les opcions del sistema de pagament ajornat).
           TAE sistema de pagament ajornat amb percentatge fix: pot variar entre el 21,88 % TAE (corresponent
al % fix màxim del 99 %) i el 22,22 % TAE (corresponent al % fix mínim del 10% del saldo disposat).
 ‡ TAE sistema de pagament ajornat amb quota fixa: pot variar entre el 21,87 % TAE (corresponent a la
quota fixa màxima de 1.999 €) i el 22,33 % TAE (corresponent a la quota fixa mínima de 200 €).
(*) Les TAE han estat calculades de conformitat amb l’establert a la Llei 16/2011, de 24 de juny, i la Circular del Banc
d’Espanya núm. 5/2012, de 27 de juny, prenent com a base les hipòtesis detallades a la clàusula 14a de les
Condicions Generals que, juntament amb aquestes Condicions Particulars, integren el Contracte.

 ‡ Interès de demora: 22,00% (**)
(**) El tipus d’interès de demora és el que resulta d’incrementar 2 punts percentuals el tipus d’interès ordinari de
l’operació en el moment de cobrament.

— Comissions de la TARGETA DE CRÈDIT PIBANK:
             Comissió d’Emissió/Renovació/Manteniment de targeta: 0,00 €
             Comissió per Disposició d’efectiu:
— Crèdit caixer nacional: 0,00% Mín.:0,00€
— Caixer Internacional Zona Euro: 0,00% Mín.:0,00€
— Caixer Internacional Zona no Euro: 0,00% Mín.:0,00€
             Comissió per Amortització Anticipada: 0,00% Min.: 0,00€
             Comissió per Excedit en Targeta: 0,00% Min.: 0,00€
             Comissió per Rebut Impagat: 0,00% Min.: 0,00€
             Comissió per Duplicat de la targeta: 0,00€
             Comissió per Ajornament de Quotes: 0,00
             Comissió per Operacions en Divises: 0,00% Min.: 0,00€
             Comissió per Cancel•lació de Targeta: 0,00€

PIBANK és una marca comercial de BANCO PICHINCHA ESPAÑA, S.A. Domicili social: c/ Lagasca, 4, 28001 Madrid
NIF A85882330 – Inscrit al RM de Madrid, Tom 27. 446, Foli 110, Secció 8, Full M-494617, Inscripció 1-NRBE 0235

