Kontuak garbi!

Argi ibili!
Banketxeak eta banku-zerbitzuak; nork ez darabiltza
egunero? Eta, jakina, nork ez ditu komisioak ordaintzen,
esate baterako, kontu korronteak mantentzeagatik, bankutransferentziengatik edo txartelengatik.
Eragiketa horiek arruntak dira oso, inondik inora; baina
hain ezagunak ez diren beste batzuengatik ere kobratzen
digute, eta ez harritu halako batean ustekabeko komisio
bat ailegatzen bazaigu, batere jakin gabe.
Edozein zalantza baldin baduzu, onena da komisioen
berri banketxean bertan galdetzea.
Baina, aukeran, hobe jakinaren gainean
egon, ezta? Horregatik, liburuxka honetan,
ustekabe

etor

daitezkeen

komisio

horietako batzuk azalduko dizkizugu,
eta baita aholku batzuk eman ere,
behar baino gehiago ez ordaintzeko.

Komisiotan
ito gabe!
Hasi baino lehen, lehen-lehenik, bi galdera funtsezko:
Nork arautzen ditu komisioak?
Bankuak libreak dira komisioak kobratzeko (hipotekamaileguetan badira salbuespen batzuk). Gainera, orain,
banketxeek ez dute zertan, liburuxka batean, zerbitzuen
truke kobratzen dituzte komisio guztiak jaso. 2012az geroztik
liburuxka hori ez da derrigorra. Daukaten betebehar bakarra
da hiru hilean behin komisiorik arruntenak argitaratzea.
Noiz kobra daitezke komisioak?
Komisioak
du

zuk

Komisioak

kobratzekotan,
eskatutako
aldatu

izan

zerbitzuen
egin

nahi

behar
truke.
baditu,

banketxeak aurretiaz jakinarazi behar
dizu; ordainketa-zerbitzuetan, gutxienez
bi hilabete lehenago (transferentziak,
kontuak, helbideratzeak eta txartelak),
eta gainerako zerbitzuetan hilabete.

KOMISIOAK
Kreditu-txartelarekin
egiten ditugun eragiketak

Txartela berritzeagatik
Komisioa kobratzekotan, izan behar du,
soilik, txartela zure erruz galdu edo hondatu
baldin baduzu. Lapurtu egin badizute edo
erabiltzearen poderioz hondatu bada, ezin
dizute komisiorik kobratu.

Atzerrian egiten ditugun ordainketak
Atzerrian gabiltzanean, kutxa automatikotik
dirua ateratzeak komisioa izaten du, eta
zer edo zer kreditu-txartelaz ordaintzeak
ere bai.
Hobe komisio horiek zenbatekoak diren
banketxean galdetzea.

KREDITU-TXARTELAK DOAINIK?
HOBE KONTUZ IBILI: IRAKURRI KONTRATUKO
LETRA XEHEA; BALITEKE KOMISIOAK ORDAINDU
BEHAR IZATEA MANTENIMENDUAREN EDO BESTE
KONTZEPTU BATZUEN TRUKE.

Kontu korronteko eragiketak
Helbideratu gabeko ordainagiriak
eta itzulketak
Helbideratu gabe dauzkagun ordainagiriak
leihatilan ordaintzeagatik nahiko ohikoa da
komisio bat kobratzea.
Baliteke,
gainera,
banku
batzuek
ordainagiriak itzultzeagatik ere komisioa
kobratzea.

Bankuko txekeak
Txeke arruntetan ez, baina, bankutxekeetan, emititu dituen bankuak bermatu
egiten du ordainduko direla. Hori dela-eta,
banketxeek dena delako funtsa atxikituta
edukitzen dute, harik eta txekearen atzeko
aldean jartzen duen adostasun-epea pasa
arte.

Funtsik gabeko txekeak
itzultzeagatik
Txekea ordaintzeko funtsik ez badago,
bankuak atzera guri itzuliko digu, baina
komisio bat kobratuta.

Maileguen inguruko komisioak
Maileguko baldintzak aldatzeagatik
Interes-aldakorreko hipoteka-maileguetako
epea luzatzeagatik, horregatik bakarrik,
komisioak ezin du amortizatzeke dagoen
kapitalaren % 0.1 baino handiagoa izan.
Nahi duguna baldin bada maileguan beste
banketxe bat subrogatzea, mailegua
aurretiaz
ezeztatzeagatik
kobratzen
digutena baino askoz handiagoa izango da
komisioa.

Ordainketa birnegoziatzeagatik
Diruz gaizki bagabiltza eta eperen bat
ordaindu gabe utzi badugu, aukera bat
da bankuari beste ordainketa-plan bat
eskatzea. Hori bai, seguruena da zerbitzu
horregatik komisioak kobratzea.

INFORMA ZAITEZ zure maileguko komisio
guztiez: aztertzea, irekitzea, aurretiaz
amortizatzea, aurretiaz ezeztatzea eta
beste. Denek dute eragina zure kuotan.

Hipoteka-mailegua ezeztatzeagatik
Hipoteka-mailegua ordaintzen amaitzen dugunean,
notarioarenean ezeztatu beharra dago. Halakoetan,
banketxearen ordezkari bat etorriko da sinatzera.
Espainiako Bankuaren arabera, kontzeptu horren truke
komisio bat kobratu ahal izan diezaguten, banketxeak
egiaztatu behar du benetan zerbitzu bat eskaini digula.
Hau da, gauza hauengatik ezin digute komisioa kobratu :
* Mailegua ordainduta dagoela egiaztatzen duten
agiriak emateagatik (“zorrik ez egiaztagiria” delakoa).
* Ordezkaria notarioarenganaino joate hutsarengatik.
Joan beharra dauka, Hipoteka Legean hala jartzen dueta.

ARGIA IZAN ETA EGIN KONPARAKETA BAT
BANKETXE BATEKO ETA BESTEKO HIPOTEKAMAILEGUEN ARTEAN.
HORRETARAKO, UTB-AZ GAINERA, KOMISIOAK
ERE alderatu behar ditugu. hartara,
HOBETO JAKINGO DUGU ZEIN HIPOTEKA DEN
EGOKIENA GURE EGOERA EKONOMIKORAKO.

AHOLKUAK
Ez utzi zure banku-kontuak zorpera ailegatzen, eta ez

1

dizute komisio-zigorrik jarriko.
Finantza-produktu batzuetan, aurretiaz ezeztatzeagatik ez
da zigorrik egoten; aukeran, hobe horrelakoak kontratatu.

Zerbitzu batzuk aurrez aurre egiteagatik kobratu egiten dute;
online bankua erabili, eta ez dituzu komisio horiek ordaindu
beharko.
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Banku-kontuan zenbat eta diru gehiago eduki, orduan eta

3

errazagoa da komisio batzuk negoziatzea, baita erabat
kentzea ere.

Ez txartelik alferrik eduki; erabiltzen ez badituzu, baja eman:
urteroko komisioak ordaindu beharrik ez. “Komisiorik gabeko”
txartelik eskaintzen badizute ere, ez ahaztu galdetzea ea noiz arte

4

den dohainekoa.
Dirua

5

behar

duzunean,

aukeran,

zure

entitateko

kutxak erabili; bestela, komisioak oso handiak izan daitezke.

Bezeroa ez zaren entitateetan zerbitzurik eskatzen baduzu,
komisioa kobra diezazukete, ez ahaztu.

7

kutxa

automatikoak erabili. Ahal baduzu, zure banketxearen sare bereko
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Zalantzarik baldin baduzu edo baldintzak ez badituzu ulertu, ez inoiz
kontraturik sinatu. Zalantzarik bat ere baldin baduzu: galdetu.

INFORMAZIO GEHIAGO ETA
KONTAKTURAKO DATUAK, HEMEN:

www.kontsumobide.eus

