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 Banku-komisioak 

Finantza-erakundeek zuk eskatutako zerbitzuak 

emateagatik soilik kobra ditzakete komisioak. Bankuak 

komisioak aldatzen baditu, gutxienez bi hilabeteko 

aurrerapenarekin jakinarazi beharko dizu (transferentziak, 

kontuak, helbideratzeak eta txartelak) eta gutxienez 

hilabeteko aurrerapenarekin gainerako zerbitzuen kasuan. 

Ondo informatu, konparatu eta ez ahaztu komisioak ere negoziagarriak 
direla. 

Ahalegindu zure kontuak inoiz ere zorpean gera ez daitezen. Horrela ez 
dizute komisio-zigorrik jarriko.  

Ahal dela, kitapen aurreratua zigortzen ez duten finantza-produktuak 
kontratatzea komeni zaizu.  

Ahal dela, ez erabili zure bankuak darabilen sareaz bestelako sare bateko 

kutxazainak: komisioak oso handiak izan daitezke.  

“Komisiorik gabeko” txartel bat eskaintzen badizute ere, gogoratu 
doakotasun hori indarrean noiz arte egongo den galdetu behar duzula. 

 Inbertsiorako babesa 

Inbertitzeak onurak ekar ditzake berekin, baina arriskua 

ere bai, merkatua gero eta konplexuagoa delako. Gure 

finantzen babesa hobetzeko helburuarekin, MiFID 

(ingelesez, “Market in Financial Instruments Directive”) 

Finantza Tresnen Merkatuei buruzko Zuzentarauari 

jarraitzen diogu.  

Finantza-erakundeek bete behar dituzten oinarrizko hiru printzipio indartzen ditu 
MiFID zuzentarauak: 

 Zintzotasunez, inpartzialtasunez eta profesionaltasunez jardutea.  

 Guri informazio inpartziala, argia eta ez-engainagarria ematea.  

 Zerbitzuak eman eta produktuak eskaintzean, gure zirkunstantzia 
pertsonalak kontuan hartzea. 



 Erreklamazioak 

Banku-erakunde batekin arazoren bat izanez gero, lehendabizi kexa edo 

erreklamazioa idazki bidez aurkeztu beharko da banku-erakundearen 

Bezeroarentzako Arreta Zerbitzuan (BAZ) edo Bezeroaren defendatzailean. 
  

Era berean, hemen ere eskatu ahal izango da aholkularitza: 
  

 KontsumoBIDE – Kontsumoko Euskal Institutua 

 KIUB – Kontsumitzaileei Informazioa emateko Udal Bulegoa 

 Kontsumitzaileen eta erabiltzaileen elkarteak. 
  

Kexa edo erreklamazioa aurkezten denetik 2 hilabete igaro badira, eta ez 

bada erantzunik jaso edo erantzun hori gogobetekoa ez bada, honako 

hauen aurrean aurkeztu ahal izango da erreklamazioa: 
 

 Espainiako Bankua, produktuetarako  

 Inbertitzailearen Arretarako Bulegoa (CNMV) 

 Aseguruen eta Pentsio Funtsen Zuzendaritza Nagusia  (DGSFP) 
  

Arazoaren arabera. 

Edozein finantza-produktu kontratatu baino lehen, komenigarritasun-test 

bat eta egokitasun-test bat bete beharko dugu, inbertitzaileak garen hei-

nean gure profilera ondoen egokitzen diren finantza-produktuak eskaini 

ahal izateko.  
  

Gehienoi inbertitzaile txikizkariaren 

profila esleituko digute, hau da, 

babes-indize handiena ematen zaion 

profila. 
  

Finantza-produktuak ere beren arriskuaren 

arabera sailkatuko dira. 
  

Inbertitzaileak garen heinean gure 

profilera egokitzen diren produktuak 

baino ez dizkigute eskaini behar. 
  

Gogoratu finantza-erakundeak emandako informazio guztia idatzita jaso 

eta gorde behar dugula. 

Finantza-produktuen arrisku-semaforoa 

Arrisku gutxiago 

Arrisku gehiago 



 

 Eskatu eta gorde beti informazio-liburuxka, 

kontratuaren kopia eta gainerako dokumentazioa, 
idatzita. Hartu behar duzun denbora eskaintzaren 
ezaugarriak aztertzeko, eta egiaztatu benetan 

behar duzuna hori dela.  

 Ziurtatu kontratua baimendutako finantza-erakundeekin egiten 

duzula. Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalaren webgunean egiazta 
dezakezu. 

 Finantza-produktu bat kontratatzerakoan, eskatu beti, erreferentzia 

gisa, Urteko Tasa Baliokidea (UTB); horrela askoz errazagoa izango 

da beste eskaintza batzuekin konparatzea. 

 Kontratatu behar duzun inbertsio-produktuaren izaera eta arriskua 

ezagutzeko eskubidea duzu, baita jasango dituen zuzeneko eta zeharkako 

gastu eta kostuei buruzko informazioa jasotzeko eskubidea ere. 

 Kontuz “finantza-txiringitoekin”. Ez fidatu 

inbertsio “guztiz seguruak”, “aukera mugatua”, 
“arriskurik gabe”, “guztiz bermatua”, “etekin 
maximoa” eta horrelako beste edozein promesa 
egiten dizutenean. 

 Informa zaitez ongi “kreditu azkar” bat 

kontratatu baino lehen: Espainiako Bankuak 
konpainia gainbegiratzen ote duen, ez 
ordaintzeagatiko gastuak, ordaindu beharreko 
interesa, etab. 

 Ez eraman inoiz ezkutuko zenbakia edo PIN kodea txartelarekin batera. 

Erakundeak telefono-zenbaki bat eman dizu txartela galtzen baduzu 
edo lapurtzen badizute abisatzeko. Ez eraman zenbaki hori txartelarekin 
batera. 

Aholkuak 

Informazio gehiago: 

www.kontsumobide.eus 

www.cnmv.es/portal/home.aspx 

www.clientebancario.bde.es 

www.dgsfp.mineco.es 

PIN 3452
 


