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Aquest número és indicatiu del risc del
producte. 1/6 indica menor risc i 6/6 el
risc més elevat.

L’entitat 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 titular i entitat.

PREUS I TARIFES COMPTE NÒMINA PIBANK
COMPTE CORRENT PIBANK

— Disponibilitat: total (en cas de comptes amb 2 titulars, serà indistint).
— Tipus d’interès nominal anual: 0,00% (0,00% TAE) si el teu saldo mig mensual és igual o inferior a
5.000 € ; 0,50 € (0,50% TAE) si el teu saldo mig mensual és superior a 5.000 €. Tipus d´interés 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% (7,23% TAE) amb liquidació mensual (el dia 1 de cada mes o hàbil
posterior).

— Comissions:


Manteniment del 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 amb despeses compartides “SHA”:
GRATUÏTES.



Operacions singulars no recollides en el contracte: et traslladarem el cost que tinguin per a
l’entitat, però sempre te n’informarem abans de realitzar-les perquè donis el teu consentiment.

— Normes de valoració:


Ordres de transferència: el mateix dia de l’execució.



Termini màxim d’execució en zona SEPA: un dia hàbil (les transferències ordenades a partir de
les 17.00 h es processaran el dia hàbil següent).



Disponibilitat de fons: immediata després de la recepció.



Recepció de transferències:

— Ordenades en la mateixa entitat: mateix dia del càrrec a l’ordenant.
— Ordres d’abonament immediat o mateix dia: mateix dia del càrrec a l’ordenant.
— Ordenades en altres entitats en zona SEPA: un dia hàbil des de l’emissió.
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TARGETA DE DÈBIT PIBANK

— Comissions:
d

Emissió/renovació de targeta: GRATUÏTA.

d

Substitució/Duplicat de la targeta: GRATUÏTS.

d

Consulta de saldo/moviments en caixers: GRATUÏTS.

d

Disposició d’efectiu a dèbit:

— Xarxes nacionals: GRATUÏES.
— Xarxes internacionals: GRATUÏTES. I si algun caixer et cobra alguna comissió, te la tornem.
d

Comissió per pagament en divises: GRATUÏTA.

— Límits de disposició:
d

Caixers: 1.000 euros/dia.

d

Compres en comerços: 5.000 euros per targeta/dia.

SERVEI DE BANCA ELECTRÒNICA (Àrea de client)
— Límit per a operacions diàries: 50.000,00 euros.

IMPORTANT: CONDICIONS DE VINCULACIÓ DEL COMPTE PIBANK
Per gaudir de les tarifes anteriors del Compte PIBANK has de domiciliar la teva nòmina o pensió
d’un import superior a 1.000 euros. L’incompliment d’aquest requisit un cop transcorreguts
3 mesos des de l’obertura del compte suposarà la pèrdua de les següents bonificacions o
avantatges:
d

Tipus d’interès del Compte Corrent: passa a ser del 0,00% TIN (0% TAE).
Disposició d’efectiu a dèbit amb la targeta de dèbit:

— Xarxa nacional: et carregarem el cost que ens traslladi l’entitat propietària del caixer.
— Xarxa internacional: et carregarem 2 € per cada disposició.
La resta de condicions del Compte Pibank no canvien per l’incompliment.
Els detalls del procés de revisió del compliment de les condicions de vinculació estan recollits en
les Condicions Generals del compte, que pots consultar a la nostra web (www.pibank.es).
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