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1. TIPUS D’INTERÈS PASSIU
COMPTES CORRENTS
EUR

CHF

CAD

USD

GBP

JPY

DKK

NOK

SEK

AUD

-0,600 %

-3,500 % 0,000 % 0,000 % 0,000 % 0,000 % 0,000 % 0,000 % 0,000 %

0,000 % Tipus
nominal

-0,600 %

-3,454 % 0,000 % 0,000 % 0,000 % 0,000 % 0,000 % 0,000 % 0,000 %

0,000 % TAE
equivalent

COMPTES D’ESTALVI
EUR

CHF

CAD

USD

GBP

JPY

DKK

NOK

SEK

AUD

-0,600 % -3,500 % 0,000 % 0,000 % 0,000 % 0,000 % 0,000 % 0,000 % 0,000 %

0,000 % Tipus
nominal

-0,600 %

0,000 % TAE
equivalent

-3,469 % 0,000 % 0,000 % 0,000 % 0,000 % 0,000 % 0,000 % 0,000 %

COMPTES A TERMINI

PERÍODE DE VIGÈNCIA DE 12 MESOS
EUR

CHF

CAD

USD

GBP

JPY

0,000 %

-----

0,000 % 0,000 % 0,000 % 0,000 % 0,000 % 0,000 % 0,000 %

0,500 % Tipus
nominal

0,000 %

-----

0,000 % 0,000 % 0,000 % 0,000 % 0,000 % 0,000 % 0,000 %

0,500 % TAE
equivalent
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2. PRÉSTECS, CRÈDITS I EXCEDITS
2.1. ACTIU: TIPUS D’INTERÈS I COMISSIONS

TIPUS DE REFERÈNCIA ABA

EUR

CHF

CAD

USD

GBP

JPY

DKK

NOK

SEK

AUD

4,13 %

4,13 %

6,37 %

6,84 %

5,19 %

4,22 %

4,13 %

5,80 %

4,36 %

5,97 %

El tipus d’interès Euro de referència ABA es calcula segons la mitja aritmètica (de les cinc entitats
bancàries) de la mitja ponderada per entitat bancària dels préstecs i crèdits amb garantia personal
concedits a particulars els últims 6 mesos en euros en base a un any.
El tipus d’interès de referència ABA de la resta de divises es calcula segons el tipus d’interès Euro de
referència del període corresponent +/- el diferencial entre el tipus d'interès en euros i el tipus
d'interès de la divisa corresponent, en base a un any.

INTERESSOS DE PRÉSTECS I CRÈDITS
Els tipus d’interès es pacten cas a cas en funció, entre altres, del termini de l’operació, la tipologia i les garanties susceptibles d’aportar.

DESCOBERTS I EXCEDITS
S’aplicarà el (Tipus de referència ABA + 10 punts ) x 2. Tipus d’interès anyals amb liquidacions trimestrals.
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2.2. COMISSIONS ESTÀNDAR D’OPERACIONS DE CRÈDIT
COMISSIÓ TRIMESTRAL SOBRE LÍMIT DE CRÈDITS
-Comissió

0,00%

COMISSIÓ D’OBERTURA
-Comissió

1,70 %

COMISSIÓ TRIMESTRAL SOBRE DESCOBERTS I EXCEDITS

-Comissió

2,20%

COMISSIÓ ANUAL SOBRE LÍMIT NO UTILITZAT
-Comissió

1,10%

DESPESES DE RECLAMACIÓ
- Despeses de reclamació d’excedit o quota impagada

34 €

DESPESES D’ESTUDI
- Despeses d’estudi

110,00 €
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2.3. COMISSIONS ESTÀNDARD D’OPERACIONS DE PRÉSTECS

DESPESES D’ESTUDI
- Despeses d’estudi

340,00 €

LLIURAMENT ANTICIPAT
- Lliurament anticipat

3,00%

CANCEL·LACIÓ ANTICIPADA
- Cancel·lació anticipada

3,00%

DESPESES CARTA IMPAGADA
- Despeses carta impagada

35 €
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3. AVALS I GARANTIES
AVALS I ALTRES GARANTIES

% sobre
límit

Import
mínim

Formalització

Aval sobre efectes i pagarés

2,80 %

135 €

73 €

Aval sobre altres documents

2,80 %

56 €

56 €

Econòmic adjudicació d’obres

2,80 %

135 €

73 €

Econòmic targetes de compra inferiors a 3.000 €

2,25 %

12 €

17 €

Econòmic targetes de compra superiors a 3.000 €

2,80 %

135 €

68 €

Tècnic subhastes

0,00 %

0€

73 €

Tècnic impost consum

1,40 %

135 €

0€

Tècnic judicial

1,40 %

135 €

73 €

Tècnic companyies assegurances

1,40 %

0€

0€

Altres avals tècnics

2,80 %

135 €

73 €

Concepte

Concepte

Taula

% sobre
Import mínim
límit

Formalització

Econòmic comercial

2,80 %

135 €

73 €

Econòmic financer

2,80 %

135 €

73 €

Avals amb garantia dinerària – de valors

0,00 %

0€

0€
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4. CRÈDITS I TRAMESES DOCUMENTARIS
4.1. IMPORTACIÓ

%

Mínim

Per operació (revocables o irrevocables, revolving)

1,10 %

112 €

Per utilització o pagament (sobre l’import pagat)

0,60 %

56 €

Per pagament diferit (revocables o irrevocables), per cada mes o fracció addicional

0,35 %

45 €

Fix

45 €

0,60 %

56 €

- Crèdits simples, documentaris, acceptacions i ordres de pagament

Per cada modificació
Renovacions de crèdits revolving
- Despeses de SWIFT

135 €

Tarifa única

%

4.2. EXPORTACIÓ

Mínim

- Crèdits documentaris, cartes de crèdit standby i ordres de pagament
documentàries de l’estranger

CARTERA

Per operació (confirmats o sense confirmar)

1,80%

90 €

Transferència (crèdits transferibles)

0,35%

34 €
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5. ADMINISTRACIÓ I MANTENIMENT DE COMPTES
ADMINISTRACIÓ I MANTENIMENT DE COMPTES

Per període, apunt
Fix mínim

- Administració i manteniment de comptes
Comissió d’administració / manteniment
Comissió de manteniment de comptes inactius
Gestió i guarda de la correspondència dels comptes de clients

Trimestral

2.500,00 €

Trimestral

25.0 €

Trimestral

50 €
34 €

Reclamació de deute

1000 €

Comissio de cancel·lació de compte

28 €

Certificacions bancàries
Queden exemptes de pagament les sol·licituds de caràcter social a requeriment escrit del Ministeri
de Benestar Social (o un altre organisme competent en aquesta matèria).
Comissió Global

2% anual

Es cobra sobre el patrimoni
- Sol·licitud d’extractes i altres documents
Altres documents fins a 6 mesos

2,30 €

Extractes fins 6 mesos

2,30 €

Extractes i altres documents de 6 mesos a 3 anys

6€

Extractes i altres documents de més de 3 anys

7€

- Informes comercials
112 €

Informes de firmes estrangeres sol·licitats pels clients

5 € / talonari

- Sol·licitud de talonaris
Despeses de telèfon, SWIFT, etc., a part, si escau.
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- Gestions diverses per compte de clients
Certificats diversos i manifest

55 €

Gestions davant organismes o notaries (Batllia, requeriments de duanes, Govern)

55 €

Estudi de obertura de compte

250 €
1.000 €

Estudi i gestió de testamentàries per compte de clients
Gestions administratives per compte de clients

5.000 €

Inicial
Manteniment

1.000 €

Anyal

Sol·licitud per part d’empreses d’auditoria d’informació completa i posició global per
compte del client

85 €

Sol·licitud d’informació parcial:
A cobrar per cada bloc: comptes corrents i dipòsits a termini

15 €

Crèdits, préstecs i avals

15 €
15 €

Cartera d’efectes

15 €

Operacions de valors

15 €
Operacions d’estranger
15 €
Altres varis

- Certificacions diverses
Certificacions fiscals

1.000 €

Certificacions negatives

1.000 €

- Comissió per petició d’imatge, documents truncats
7 € / imatge

Comissió fixa, en els epígrafs:
6/ Efectes comercials
7/ Xecs
8/ Cobrament de rebuts domiciliats per compte de clients
9/ Xecs i transferències bancàries

- Correu
6€

Trimestral

Recepció de correu postal
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6. EFECTES COMERCIALS
6.1. INTERESSOS PER DESCOMPTE D’EFECTES EN FERM
INTERESSOS SOBRE PAÍS
EUR

CHF

GBP

USD

CAD

JPY

Altres

Anyal fins a 90 dies c/ cedent

12,25 %

6,03 %

9,15 %

9,14 %

7,83 %

4,42 %

12,23 %

Anyal fins a 90 dies c/ lliurat

13,00 %

6,03 %

9,90 %

9,89 %

8,58 %

5,17 %

12,23 %

Anyal superior a 90 dies c/ cedent

12,75 %

6,28 %

9,40 %

9,39 %

8,08 %

4,67 %

12,73 %

Anyal superior a 90 dies c/ lliurat

13,50 %

6,28 %

10,15 %

10,14 %

8,83 %

5,42 %

12,73 %

INTERESSOS SOBRE ESTRANGER
EUR

CHF

GBP

USD

CAD

JPY

Altres

Anyal fins a 90 dies c/ cedent

13,50 %

8,53 %

10,15 %

10,14 %

9,83 %

5,42 %

12,98 %

Anyal fins a 90 dies c/ lliurat

14,50 %

8,53 %

11,15 %

11.14 %

10,83 %

6,42 %

12,98 %

Anyal superior a 90 dies c/ cedent

13,50 %

8,53 %

10,15 %

10,14 %

9,83 %

5,42 %

12,98 %

Anyal superior a 90 dies c/ lliurat

14,50 %

8,53 %

11,15 %

11,14 %

10,83 %

6,42 %

12,98 %

La liquidació practicada en el moment del descompte sobre l’estranger es considera provisional. Quan es rebi el
reemborsament del corresponsal, es practicarà una liquidació complementària, i es cobraran les despeses del càrrec més
els interessos i les comissions corresponents als dies transcorreguts entre la data de cobrament de l’efecte i la data real del
pagament del corresponsal.
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6.2. COMISSIONS, NEGOCIACIÓ I GESTIÓ DE
COBRAMENT

% sobre
nominal

Mínim per
efecte

Fins a 30 dies c/ cedent

1,70 %

6€

Fins a 30 dies c/ lliurat

1,95 %

6€

Fins a 60 dies c/ cedent

1,95 %

6€

Fins a 60 dies c/ lliurat

2,20 %

6€

Fins a 90 dies c/ cedent

2,20 %

6€

Fins a 90 dies c/ lliurat

2,50 %

6€

Més de 90 dies c/ cedent

2,20 %

6€

Més de 90 dies c/ lliurat

2,50 %

6€

Fins a 30 dies c/ cedent

2,05 %

7€

Fins a 30 dies c/ lliurat

2,65 %

7€

Fins a 60 dies c/ cedent

2,05 %

7€

Fins a 60 dies c/ lliurat

2,65 %

7€

Fins a 90 dies c/ cedent

2,05 %

7€

Fins a 90 dies c/ lliurat

2,65 %

7€

Més de 90 dies c/ cedent

2,05 %

7€

Més de 90 dies c/ lliurat

2,65 %

7€

Negociació, descompte d’efectes i pagarés salvat el bon fi
COMISSIONS SOBRE PAÍS
Efectes domiciliats

Efectes domiciliats

Efectes domiciliats

Efectes domiciliats

Per trimestre i/o fracció

COMISSIONS SOBRE ESTRANGER
Efectes domiciliats

Efectes domiciliats

Efectes domiciliats

Efectes domiciliats

Per trimestre i/o fracció
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Modificació de venciment:
- Pròrroga: es recalculen els interessos i les comissions fins al nou venciment (en cas d’avançar el venciment, sols els
interessos).
- Reclamació: es recalculen els interessos.
- En gestió de cobrament
Efectes i pagarés

1,55 %

6€

Altres

1,55 %

6€

Presentació de l’efecte

0,20 %

5€

Gestió d’acceptació

0,20 %

5€

Ordre especial de no-truncament

0,20 %

6€

- Tràmits especials

No s’accepta la negociació d’efectes per caixa.

% sobre
nominal

Mínim per efecte

Procedents de negociació en ferm

0,95 %

28 €

Procedents de gestió de cobrament

2,15 %

28 €

6.3. DEVOLUCIÓ D’EFECTES I PAGARÉS IMPAGATS

Nota: Aquesta comissió no és excloent; es cobra la comissió de gestió segons
l’epígraf 6.2, sobre el nominal de l’efecte i la comissió de retorn per la part
impagada.
Reclamació d’efectes

0,22 %

No retorn de les
comissions

Fix

25 € + despeses notaria

Gestió de declaració d’impagament

0,00 %

55 €

Devolució d’efecte físic en lloc d’acreditació d’impagament

0,00 %

0€

Gestió de protest davant notari

6.4. COBRAMENT PER INTERCANVI D’IMATGE
Intercanvi d’imatge de documents truncats

4,50 € / imatge
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7. XECS SOBRE L’ESTRANGER – ANDORRA
7.1. PAGAMENT, NEGOCIACIÓ I RETORN DE XECS

% sobre
nominal

Mínim per xec

1,50%

25 €

Xec sobre diferent plaça / estranger

0,00 %

12 €

Xec i xec de viatge sobre Japó

0,00 %

1.700 JPY

0,00 %

0€

2%

100 $ + despeses
corresponsals

1,15 %

7€

Devolució de xec impagat

0,00 %

30 € + despeses de
corresponsal

Protest davant notari

0,00 %

30 € + despeses de notaria

Fix

30 €

- Pagament de xecs del Grup Mora Banc en efectiu
- Negociació de xecs rebuts

Nota: Els xecs s’ingressen en el compte amb valor DOTZE dies, més una
retenció de 22 dies hàbils posteriors a la data d’abonament.
Es cobra la comissió aplicada pel corresponsal per cadascun dels documents
ingressats.
Xec sobre la mateixa plaça (compensació)
- Xecs presos en gestió de cobrament
Xec sobre estranger en USD
Només s’acceptaran “al cobro”, mínim 3.000 USD
Xec sobre estranger resta divises
- Devolució de xecs impagats

Certificat d’impagat al cedent
- Stop de payment
Despeses de correu i SWIFT

30 €

Despeses de corresponsals

Les que ens carreguin

%

7.2. XECS DE VIATGE

Mínim

- Xecs de viatge a càrrec d’entitats estrangeres en moneda estrangera

Pagats en efectiu per caixa:
Als xecs de viatge pagats per caixa en una moneda diferent de la moneda
d’emissió s’aplica el canvi comprador de bitllet.
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Notes:
Els xecs emesos en una divisa diferent del país de destinació es tracten en
gestió de cobrament.
En el cas dels abonats en ferm amb valor DOTZE dies comptabilitzats en xecs
descomptats, es cobren interessos a tipus de mercat entre els dies del valor
d’abonament al client i el pagament al corresponsal, més una retenció de 22
dies hàbils posteriors a la data d’abonament.

Mínim

%

7.3. LOTERIA I SIMILARS
Els premis han de ser d’un mínim de 10.000,00 € i els beneficiaris, solament
persones andorranes o residents a Andorra degudament acreditades.

7.4. NEGOCIACIÓ I RETORN DE XECS SOBRE ANDORRA

Fix de 350 € més despeses de SWIFT

Mínim

%

- Negociació de xecs bancaris i personals
0€

En gestió de cobrament
- Despeses de retorn sobre Andorra

Fix de 12 € o equivalència per taló, més
despeses

Retorn de talons de cambra
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8. REBUTS DOMICILIATS
% sobre
nominal

Mínim per
rebut

Truncat

0,00 %

0,85 €

No truncat

0,00 %

0,85 €

Truncat

0,00 %

1,15 €

No truncat

0,00 %

1,15 €

- Per suport magnètic (disquet)

0,00 %

1,15 €

- Domiciliat truncat

0,00 %

1,85 €

- Domiciliat no truncat

0,00 %

1,85 €

8.1. NEGOCIACIÓ I DEVOLUCIÓ DE REBUTS DOMICILIATS
- Negociació física de rebuts
Amb suport magnètic:

Sense suport magnètic:

- Devolució de rebuts

8.2. COMISSIÓ PER MANIPULACIÓ DE TOT TIPUS DE DOCUMENTS FÍSICS
En estudi
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9. TRANSFERÈNCIES, XECS BANCARIS I CANVIS DE DIVISA
9.1. TRANSFERÈNCIES

%

Mínim

0,10 %

15,50 €

- Transferències emeses
Per pagar dins el Principat d’Andorra
Originades per Banca Comercial des de l’oficina
Originades per Banca Comercial des d’Online Banking / Telebanc

3,36 €

Originades per Banca Privada

1,50 %

35 €

Per pagar a l’estranger

1,50 %

35 €

Comissió de retorn

12 €

Despeses de correu, SWIFT, confirmació

30 €

Comissió per reclamació de transferència

12 €

Comissió per no informar del compte IBAN del beneficiari

12 €

Excepció de comissions en les transferències realitzades a favor d’ONG o altres
fundacions o empreses l’objecte social de les quals estigui centrat en l’obra social,
humanitària i l’ajuda al desenvolupament científic contra malalties.

Sense comissions ni mínims en
l’emissió de transferències

Comissió per assumir les despeses del beneficiari (OUR)

Fins a 30.000 €: 30 €
De 30.000 € a 50.000 €: 56 €
A partir de 50.000 €: 112 €

- Ordres de pagament i transferències rebudes
Comissió per abonament de transferències (rebudes via SWIFT)
(Efectiva des del 14/02/2013)

11 €

Comissió per transferències NO domiciliades correctament

12 €

Comissió per traspàs de transferència

0€

Comissió de retorn de transferència a un altre banc

12 €

Ordres a pagar per caixa

0.56 %

Despeses de gestió, modificació i incidències – SWIFT

35 €
500 € màxim
Tarifa única: 40 €
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9.2. XECS BANCARIS
- Xecs bancaris emesos
Per pagar dins el Principat d’Andorra
Originats per Banca Comercial des de l’oficina

0,25 %

30 €

Originats per Banca Privada

1,50 %

35 €

Per pagar a l’estranger

1,50 %

35 €

Despeses de correu, SWIFT, confirmació

30 €

Comissió per anul·lació

12 €

9.3. CANVIS DE DIVISA
- Canvis de divisa
Comissió per canvis de divisa efectuats via TRAS (clau 101)
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10. ALTRES PRODUCTES I SERVEIS
10.1. PAQUET DE SERVEIS
Orientació mèdica i segona opinió, Avis i assegurança d’accidents

75 € / any

11. TARGETES DE CRÈDIT
11.1. TARGETES DE CRÈDIT TITULARS

Comissió Comissió sobre
de
límit, anual
tinença,
anual

Emissió o renovació Visa - Platinum titular

2,00% sobre límit
Mínim 180 €

33 €

-

33 €

2,00% sobre límit
Mínim 100 €

33 €

90 €

Emissió o renovació Visa - Platinum addicional
Emissió o renovació Visa - Or titular

Assegura
nça de
frau,
opcional

Emissió o renovació Visa - Or addicional

50 €

-

33 €

Emissió o renovació Visa - Clàssic titular

0€

2,00% sobre límit
Mínim 40 €

33 €

Emissió o renovació Visa - Clàssic addicional

28 €

-

33 €

Emissió o renovació Visa Electron

40 €

-

22 €

Transponedor OBE – MORABANC ViaT

17 €

Emissió OBE: 45 €

No n’hi ha

Transponedor OBE – MORABANC LIBER-T

40 €

Emissió OBE: 20 €

No n’hi ha

Emissió de nou plàstic

6€

Comissió per ajornament, targetes en modalitat de crèdit

1,50 % mensual sobre el deute pendent

Despeses de reclamació
34 €

Per cada rebut impagat, a la 1ª reclamació

Mínim per ope

€ s/import

Traspàs efectiu
Traspàs del límit disponible del contracte al compte corrent
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Assegurança de viatge

Visa Clàssic / Electron (particular)

150.300 €

5€

Visa Clàssic / (empresa)

300.506 €

7€

Visa Clàssic / Electron amb cobertura OR (particular)

450.800 €

11 €

Visa Clàssic / amb cobertura OR (empresa)

601.000 €

15 €

Visa OR (particular)

450.800 €

0€

Visa OR (empresa)

601.000 €

0€

1.250.000 €

0€

Visa Platinum (particular / empresa)

Sense

Visa Platinum MB (particular / empresa)
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11.2. COMERÇOS
ADQUIRENTS

%
s/ import

- Comerços: per trams d’activitats

Sobre efectiu

Mínim

- Sobre targetes d’entitats del país

0,457 %

- Sobre targetes d’entitats estrangeres

Del 2,00 % al 3,51 %

Nota: Efectiu a partir del 27/03/2012.
Aquestes comissions es cobren als establiments on s’utilitza la targeta. En cap cas són comissions a càrrec dels titulars de
la targeta.
-

250,00€/anual

Pay by mail

TAXA DE DESCOMPTE
Targetes d’entitats del país

1,00 %

Targetes d’entitats estrangeres

4,00 %

Aquestes comissions es cobren als establiments on s’utilitza la targeta. En cap cas són comissions a càrrec dels titulars de
la targeta.

11.3. CAIXERS
- Disposicions d’efectiu en caixers automàtics

% s/import

Mínim per operació

Del mateix banc, amb càrrec en el compte de la targeta de crèdit

3,35 %

2,50 €

D’altres entitats del país

4,50 %

6€

D’altres entitats a l’estranger

4,50 %

6€

%
s/ import

Mínim per operació

En oficines del mateix banc, amb càrrec en el compte de la targeta de crèdit

3,35 %

2,50 €

En oficines d’altres bancs o a l’estranger

4,50 %

6€

% s/ import

Mínim per operació

0,00 %

0€

- Disposicions en efectiu per caixa

- Consulta de saldos de la targeta en altres entitats
Per consulta
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12. OPERACIONS DE CAIXA
%

Mínim

Canvi de bitllets

0,55 %

12 €

Ingrés efectiu en divisa

0,35 %

Manipulació d’efectiu

1,50 %

Comissió de reintegrament en efectiu

1,50 %

Comissió de reintegrament en efectiu en divisa no EURO

2,50 %

12.1. OPERACIONS AMB BITLLETS ESTRANGERS I
MANIPULACIÓ D’EFECTIU

- Recollida i entrega d’efectiu al domicili del client

Import < 10.000 € desplaçament personal intern

0,00 %

- Venda de xecs de viatge
Xecs de viatge

0€

1,15 %

- Pagament de xecs estrangers en efectiu per caixa
No es poden pagar xecs en efectiu per caixa que no pertanyin al grup MoraBanc.
- Xecs de viatge a càrrec d’entitats estrangeres en moneda estrangera
Presos en negociació per COMPTE

0,00 %

Presos en negociació per CAIXA

0,00 %

Comissió per devolució

0,00 %

Més interessos pels dies entre el valor de l’abonament i la liquidació al corresponsal
Pagats en efectiu per caixa:
Als xecs de viatge pagats per caixa en una moneda diferent de la moneda d’emissió
s’aplicarà el canvi comprador de bitllet.
Ordres de pagament i transferències rebudes

1,15 %
Mínim 6 €
o equivalència
%

- Ordres a pagar per caixa

Mínim

0,55 %

23 €
500 € màxim
24 €

Despeses de correu, SWIFT, confirmació
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13. CAIXES DE LLOGUER I CUSTÒDIA D’ALTRES DIPÒSITS

Tipus

CAIXES DE LLOGUER I CUSTÒDIA DIPÒSITS

Fins a

Preu anyal
3000 €

Caixes de lloguer
Per cada visita dels titulars al compartiment

0€

Per cada titular o persona autoritzada addicional (no aplicable)

0€
600 €

Preu per forçar un cofre de lloguer amb reparació
- Més despeses notarials

600 €

Preu per forçar un cofre de lloguer inutilitzat
- Més despeses notarials

- Dipòsit de bitllets de loteria i similars

10 €

- Dipòsit d’efectes comercials

10 €

- Dipòsits tancats, sobres i altres en custòdia

10 €

- Custòdia d’accions al portador

112 € anuals

- Dipòsits a l’oficina de lingots d’or i argent (s/ valor i cotització 1er any)
D’or de 100 g

1,10 %

12 €

D’or de 500 g

0,85 %

23 €

D’or de 1.000 g

0,50 %

35 €

2,25 %

35 €

D’argent de 1.000 g
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14. CERTIFICATS DE DIPÒSIT, VALORS I ALTRES ACTIUS FINANCERS
14.1. OPERACIONS AMB VALORS

% sobre
efectiu (E) o
nominal (N)

Mínim per
operació

Compra i venda
De 0 a 30.000 €

E

1,50 %

24,64 €

De 30.001 € a 60.000 €

E

1,50 %

24,64 €

Més de 60.000 €

E

1,50 %

24,64 €

- Més despeses de corresponsals (epígraf 14.3)
Anul·lació o modificació d’ordres

24,64 €
De 0 a 30.000 €

E

1,680 %

24,64 €

De 30.001 € a 60.000 €

E

1,680 %

24,64 €

Més de 60.000 €

E

1,680 %

24,64 €

Alliberada

N

1,120 %

1,12 €

Subscripcions / ampliacions

E 1,50 % anual (es
cobra 2 cops
l’any)

Custòdia
RV, Fons d’Inversió i Altres instruments financers

50 € mínim per
cada liquidació

Títols x preu(1) x dies mitjos x tarifa / base
RF i acc. preferents:
Títols x (preu més alt entre preu (1) i “cotització nominal”) x dies mitjos x tarifa / base
(1)

Preu: Resultat de dividir les cotitzacions de cada títol, obtingudes cada fi de mes
durant el període liquidat, entre els mesos que comprenen el dit període.
Metalls no físics:
1,10 % anual (es
cobra 2 cops
l’any)(*)

Or, platí i pal·ladi
Argent

1,265 % anual
(es cobra 2 cops
l’any)(*)

50 € mínim per
cada liquidació
50 € mínim per
cada liquidació

(*)En cas de Split
o Equiparació es
cobrarà la
custodia de
valors al final del
mes en curs.
Amortitzacions

E

0,896 %

28 €

Rendiments (interessos, dividends, prima d’assistència a juntes)

E

2,800 %

13,44 €

Rendiments en accions

E

2,800 %

13,44 €

Retirada de títols fungibles (fora de MoraBanc)

E

1,50 %

175 €

Accions Preferents

3%
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Traspàs d’entrada de títols (fora de MoraBanc)

Gratuït

0€

Equiparacions

Gratuït

0€
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Splits

Gratuït

0€

Traspàs de sortida de títols fungibles (dins MoraBanc)

Gratuït

0€

Compravenda d’opcions sobre divises (implícit en el preu)

Gratuït

0€

- Operacions compte metalls
De 0 € a 90.000 €

0,550 %

15 €

0,450 %

15 €

Manipulació

2,250 %

112 €

Títol fisic per fungibilitat

3,350 %

112 €

Cobrament de dividens, rendiments, cupons i altres títols físics

2,800 %

22,40 €

Operacions de compra i venda

Més de 90.000 €

- Negociació de títols físics

Assegurança

0,100 %
sobre límit de 600.000 €
112 €

Correu
Despeses de corresponsal i altres

Impostos i taxes

- Comissió Transaccional
Inclou (i) operacions de compra i venda, (ii) amortitzacions i (iii) operacions compte
de metalls, tot sense límit d’operacions. Resta d’operacions amb valors, segons tarifa
per operació.

Tarifa anyal
liquidada
mensualment

2% anyal

Es cobra sobre el patrimoni.
-S’imputaran al fons les despeses que el Banc suporti per qualsevol operació associada als actius dels fons, entre
d’altres, compres, subscripcions, vendes, amortitzacions, exercici de drets econòmics, realització dels cobraments
pertinents, conversions i bescanvi dels valors. etc.

14.2. OPERACIONS DE MERCAT DE FUTURS

- Operacions de compra o de venda (per contracte)

% sobre
efectiu (E)
o nominal
(N)
N
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-S’imputaran al fons les despeses que el Banc suporti per qualsevol operació associada als actius dels fons, entre
d’altres, compres, subscripcions, vendes, amortitzacions, exercici de drets econòmics, realització dels cobraments
pertinents, conversions i bescanvi dels valors. etc.

14.3. DESPESES DE TRAMITACIÓ I CORRETATGES
MERCAT

TIPUS ACTIU

ADMINISTRAT

GESTIONAT I FONS
D’INVERSIÓ

TOTS***

RENDA FIXA

11,20 €

0,00 %

TOTS***

FONS RENDA FIXA

11,20 €

0,00 %

TOTS***

ACCIONS PREF. RENDA FIXA

11,20 €

0,00 %

TOTS***

VERY EASY FUNDS

10,00 €

0,00 %

TOTS***

DIFFICULT FUNDS

0,25 %, mínim 25 €

0,25 %
(sense mínims)

TOTS

METALLS NO FÍSICS

50 USD

Gestionats: 0 %
Fons d’inversió: 50 USD

TOTS***

ESPANYA

11,20 €
+ 0,20 %
ACCIONS PREF. RENDA VARIABLE (mínims corresponents per
cada divisa)

RENDA VARIABLE

EUROPA

RENDA VARIABLE

REGNE UNIT

RENDA VARIABLE

ESTATS UNITS

RENDA VARIABLE

HONGRIA

RENDA VARIABLE

TXÈQUIA

RENDA VARIABLE

SUD-ÀFRICA

RENDA VARIABLE

JAPÓ

RENDA VARIABLE

TURQUIA

RENDA VARIABLE

0,10 %
(sense mínims)

11,20 €
+ 0,30 %
(sense mínims)

0,15 %
(sense mínims)

11,20 €
+ 0,40 %
(mínim: 25 €)

0,15 %
(sense mínims)

Contravalor 11,20 €
+ 0,40 %
(mínim: 20 €)*

0,125 %

Contravalor 11,20 €
+ 0,40 %
(mínim: 25 €)*

0,15 %
(sense mínims)

Contravalor 11,20 €
+ 0,40 % *

0,35 %
(sense mínims)

0,40 %
(mínim : 20 €)*

0,25 %
(sense mínims)

Contravalor 11,20 €
+ 0,40 %
(mínim: 20 €)*

0,35 %

Contravalor 11,20 €
+ 0,50 %
Contravalor 11,20 €
+ 0,40 %
(mínim: 25 €)*
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AUSTRALIA

SINGAPUR

RENDA VARIABLE

Contravalor 11,20 €
+ 0,40 %
(mínim: 20 €)*

0,15 %
(sense mínims)

RENDA VARIABLE

Contravalor 11,20 €
+ 0,50 %
(sense mínims)

0,30 %
(sense mínims)

POLONIA

RENDA VARIABLE

+ 0’40 %
(sense mínims)

CANADA

RENDA VARIABLE

+0’40%
(mínim €:20)*

0,15%

HONGKONG

RENDA VARIABLE

+0’40%
(mínim €:20)*

0,30 %

*Import contra valorat sempre a la divisa del valor.

14.4. CERTIFICATS DE DIPÒSIT
Comissions de Certificats de Dipòsit

0,50 %
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15. BONIFICACIONS I CANVIS DE DIVISA
15.1. BONIFICACIONS I CANVIS DE DIVISA

Mínim

Canvis de l’ABA amb les bonificacions següents per a tots els comptes:
CHF (franc suís)

0,0003

USD (dòlar EUA) / CAD (dòlar canadenc)

0,0007

GBP (lliura esterlina)

0,0005

JPY (ien)
Nostra comissió de canvi (% desc.)

0,03
0

15.2. CANVIS A FUTUR
Venciment de menys de 6 mesos

0,22 %

Clients Elit MoraBanc

0,11 %

Venciment de més de 6 mesos

0,34 %

Clients Elit MoraBanc

0,11 %
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16. ORGANISMES D’INVERSIÓ COL·LECTIVA DE DRET ANDORRÀ
DEL GRUP MORA BANC
COMISSIONS COMPRA/VENDA FONS
COMPRA
NOM DEL FONS

VENDA

Import des
de

Fins a

%

Temps
des de

0€

30.050,61 €

1,12

0

Il·limitat

30.050,61 €

60.101,21 €

0,84

0

60.101,21 €

Il·limitat

0,56

0€

30.050,61 €

30.050,61 €
60.101,21 €

Import des
de

Fins a

%

0€

30.050,61 €

1,12

Il·limitat

30.050,61 €

60.101,21 €

0,84

0

Il·limitat

60.101,21 €

Il·limitat

0,56

1,12

0

Il·limitat

0€

30.050,61 €

1,12

60.101,21 €

0,84

0

Il·limitat

30.050,61 €

60.101,21 €

0,84

Il·limitat

0,56

0

Il·limitat

60.101,21 €

Il·limitat

0,56

0€

30.050,61 €

1,12

0

Il·limitat

0€

30.050,61 €

1,12

30.050,61 €

60.101,21 €

0,84

0

Il·limitat

30.050,61 €

60.101,21 €

0,84

60.101,21 €

Il·limitat

0,56

0

Il·limitat

60.101,21 €

Il·limitat

0,56

0€

30.050,61 €

1,12

0

Il·limitat

0€

30.050,61 €

1,12

30.050,61 €

60.101,21 €

0,84

0

Il·limitat

30.050,61 €

60.101,21 €

0,84

60.101,21 €

Il·limitat

0,56

0

Il·limitat

60.101,21 €

Il·limitat

0,56

30.050,61 €

1,12

0

Il·limitat

0€

30.050,61 €

1,12

60.101,21 €

0,84

0

Il·limitat

30.050,61 €

60.101,21 €

0,84

60.101,21 €

Il·limitat

0,56

0

Il·limitat

60.101,21 €

Il·limitat

0,56

0€

30.050,61 €

1,12

0

Il·limitat

0€

30.050,61 €

1,12

30.050,61 €

60.101,21 €

0,84

0

Il·limitat

30.050,61 €

60.101,21 €

0,84

60.101,21 €

Il·limitat

0,56

0

Il·limitat

60.101,21 €

Il·limitat

0,56

MORA MONEY
MARKET PRIME
EUR FI

0€

Il·limitat

0,20

0

Il·limitat

0€

Il·limitat

0,20

MORA MONEY
MARKET PRIME
USD FI

0€

Il·limitat

0,20

0

Il·limitat

0€

Il·limitat

0,20

MORA IBERIAN
EQUITY FUND FI

MORA
MANAGER
SELECTION
JAPAN EQUITY
FUND FI

MORA US EQUITY
FUND FI

MORA EUROPE
EQUITY FUND FI

MORA
GLOBAL
0€
CURRENCIES
FUND FI
30.050,61 €

MORA HERITAGE
FUND FI
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MORA EUR BOND
FUND FI

MORA USD
BOND FUND FI

0€

30.050,61 €

1,12

0

Il·limitat

0€

30.050,61 €

1,12

30.050,61 €

60.101,21 €

0,84

0

Il·limitat

30.050,61 €

60.101,21 €

0,84

60.101,21 €

Il·limitat

0,56

0

Il·limitat

60.101,21 €

Il·limitat

0,56

0€

30.050,61 €

1,12

0

Il·limitat

0€

30.050,61 €

1,12

30.050,61 €

60.101,21 €

0,84

0

Il·limitat

30.050,61 €

60.101,21 €

0,84

60.101,21 €

Il·limitat

0,56

0

Il·limitat

60.101,21 €

Il·limitat

0,56

MORA PHYSICAL
GOLD FUND FI
1 KG

Per cada part adquirida

200 USD

0

1 any

0€

Il·limitat

1

MORA PHYSICAL
GOLD FUND FI
100 G

Per cada part adquirida

60 USD

0

1 any

0€

Il·limitat

1

MORA MANAGER
0€
SELECTION FUND
FI GLOBAL
30.050,61 €
EQUITY

MORA MULTIASSET FUND FI TRISTAINA

MORA MULTIASSET FUND FI CASAMANYA
Classes: A, B, G i P

30.050,61 €

1,12

0

Il·limitat

0€

30.050,61 €

1,12

60.101,21 €

0,84

0

Il·limitat

30.050,61 €

60.101,21 €

0,84

60.101,21 €

Il·limitat

0,56

0

Il·limitat

60.101,21 €

Il·limitat

0,56

0

30.050,61 €

1,12

0

Il·limitat

0

30.050,61 €

1,12

30.050,61 €

60.101,21 €

0,84

0

Il·limitat

30.050,61 €

60.101,21 €

0,84

60.101,21 €

Il·limitat

0,56

0

Il·limitat

60.101,21 €

Il·limitat

0,56

0

30.050,61 €

1,12

0

Il·limitat

0

30.050,61 €

1,12

30.050,61 €

60.101,21 €

0,84

0

Il·limitat

30.050,61 €

60.101,21 €

0,84

60.101,21 €

Il·limitat

0,56

0

Il·limitat

60.101,21 €

Il·limitat

0,56

Per la classe F:
▪

No s’aplica cap tipus de comissió de subscripció.

▪

La comissió de reemborsament és en funció del període de manteniment de la inversió:
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- fins a 2 anys, el 2,24% (IGI no inclòs)
- de 2 a 5 anys, l’1,68% (IGI no inclòs)
- de 5 a 10 anys, l’1,12% (IGI no inclòs)
- a partir de 10 anys no s’aplica cap tipus de comissió de reembossament.

MORA MULTIASSET FUND FI COMAPEDROSA

0

30.050,61 €

1,12

0

Il·limitat

0

30.050,61 €

1,12

30.050,61 €

60.101,21 €

0,84

0

Il·limitat

30.050,61 €

60.101,21 €

0,84

60.101,21 €

Il·limitat

0,56

0

Il·limitat

60.101,21 €

Il·limitat

0,56

30.050,61 €

1,12

0

Il·limitat

0

30.050,61 €

1,12

60.101,21 €

0,84

0

Il·limitat

30.050,61 €

60.101,21 €

0,84

Il·limitat

0,56

0

Il·limitat

60.101,21 €

Il·limitat

0,56

0
MORA MULTIASSET FUND FI –
CASAMANYA USD 30.050,61 €
Contravalor en
USD

60.101,21 €

- Les comissions de custòdia dels fons de MORA GESTIÓ D’ACTIUS, SAU són de com a màxim el 1.50%amb un mínim
de 50 euros per cada liquidació, tret dels fons MORA PHYSICAL GOLD FUND FI 1 KG i MORA PHYSICAL GOLD FUND
FI 100 G que tenen una comissió de custòdia màxima del 2.24%.

17. GESTIÓ DE PATRIMONIS
TARIFES O CONDICIONS ECONÒMIQUES ESTÀNDARD

17.1 COMISSIÓ DE GESTIÓ DE PATRIMONIS
Comissió màxima

1,67 %

Fins a 450.000 €

5.010 € + 1,30 % de l’excedent de 300.000 €

De 450.000 € a 900.000 €

6.960 € + 1,10 % de l’excedent de 450.000 €

De 900.000 € a 1.500.000 €

11.910 € + 0,88 % de l’excedent de 900.000 €

Més d’1.500.000 €

17.190 € + 0,68 % de l’excedent d’1.500.000 €

Comissió d’èxit

10% sobre revaloració
Comissió anyal, liquidada mensualment

Comissió d’èxit: Aquesta comissió s’expressa com un % de tipus anual, es liquidarà per any o fracció i es cobrarà l’últim
dia hàbil de cada any o a la data de cancel•lació del contracte si aquesta fos diferent. La base de càlcul de la comissió
serà l’increment del valor efectiu de la cartera al final de cada any o a la data de cancel•lació del contracte si aquesta fos
diferent, calculat com la diferència entre el valor efectiu al final del període i el valor efectiu a l’inici del període, restant les
aportacions i sumant les retirades efectuades en el període.
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18. ASSESSORAMENT
COMISSIÓ DEL SERVEI D’ASSESSORAMENT
Comissió màxima

1,50 %
Comissió anyal, liquidada mensualment

19.ONLINE BANKING
TARIFA PER SERVEIS D’INTERCONNEXIÓ

%

Mínim

Online Banking i terminals, fix

0

Online Banking i terminals, variable

0

Quota d’Online Banking

0

Lloguer de mòdem

0

Transferències
Veure apartat 9.1

20.TELEBANC

OPERACIONS CONTRACTADES VIA TELEBANC

BONIFICACIÓ

Operacions de valors

0

Operacions de fons d’inversió

0

Transferències

0

Veure apartat 9.1
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21. VALORACIONS I BASES DE LIQUIDACIÓ

21.1. CÀRRECS
CLASSES D’OPERACIONS

DATA DE VALORACIÓ A L’EFECTE DE
L’ACREDITACIÓ D’INTERESSOS

1. Xecs i talons
Pagats per finestreta o per compensació interior a l’oficina
lliurada a altres oficines

El mateix dia del pagament.

El mateix dia del pagament. A aquest efecte, l’oficina
pagadora ha d’estampar el seu segell amb la indicació de la
data de pagament. Si aquesta condició no es compleix, es
carregarà amb valor dia hàbil anterior a la sessió de cambra.

Pagats en ferm per entitats del país

Presos al cobrament

El mateix dia del càrrec en el compte lliurat.

2. Reintegraments o disposicions

El mateix dia del pagament.

3. Ordres de transferència, ordres de lliurament i xecs
emesos

El mateix dia de l’ordre o el càrrec en el compte.
En les transferències ordenades per correu, s’entén per data
de l’ordre la de recepció a l’entitat o la del càrrec en el
compte.

4. Efectes retornats
El dia del venciment o la data de cobrament de l’efecte.

Efectes descomptats
Xecs retornats

El mateix dia de valoració que es va donar en abonar-los en
el compte.

5. Rebuts de caràcter periòdic el dèbit en compte dels
quals ha estat autoritzat prèviament pel deutor
A càrrec del deutor

Data de càrrec.

Devolució al cedent

La valoració aplicada en l’abonament.

6. Compra de divises

Dos dies hàbils, segons la divisa

-

Per operacions de compravenda ordenades pel client

Data de l’operació + 2 dies hàbils.

-

Per cobertura de posicions deutores

El mateix valor que el moviment que origina la cobertura.

-

Per cobertura per moviment

El mateix valor que el moviment que origina la cobertura.

7. Compra de valors

Data valor del corresponsal.
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8. Efectes domiciliats i pagarés

Els efectes i pagarés presentats al cobrament es carreguen
en el compte del client, amb valor DATA DE VENCIMENT o,
si s’ha de presentar amb retard, amb valor DATA DE
PRESENTACIÓ. Quan la data de presentació és diferent de
la data de venciment dels pagarés i dels efectes, o quan
aquests últims són girats a d/v o d/d, amb el marcador
corresponent, s’ha de posar la data de venciment a l’ANGLE
SUPERIOR DRET de l’efecte, i aquesta serà l’única data de
venciment vàlida.
Per als efectes lliurats a la vista, el venciment es considera
tres dies hàbils posteriors a la data d’entrada de l’efecte.
Per als lliurats a d/v, el venciment serà tants dies posteriors
respecte de la data d’entrada com tants dies a la vista estigui
lliurat l’efecte.

9. Derivats de targetes de crèdit i similars
10. Altres operacions

Segons les condicions de la targeta.
En totes les altres operacions no considerades
expressament, els càrrecs s’han de valorar el mateix dia en
què s’efectuï l’apunt; els abonaments s’han de valorar el dia
hàbil següent a la data d’entrada de l’apunt.

21.2. ABONAMENTS
CLASSES D’OPERACIONS

DATA DE VALORACIÓ A L’EFECTE DE
L’ACREDITACIÓ D’INTERESSOS

1. Lliuraments d’efectiu
El dia hàbil següent al lliurament(1).

En euros
Resta de divises

Valor: 20 dies naturals.

2. Lliuraments mitjançant xecs, etc.
A càrrec de la mateixa entitat

Valor: dia hàbil següent.

A càrrec d’altres bancs del país

Valor: dia hàbil següent(1).

Retorns de 3 dies hàbils
A càrrec d’altres entitats estrangeres

12 dies naturals

(1) La consideració dels dissabtes com a dies hàbils o inhàbils depèn de la classe d’operació de què es tracti. Si
la formalització s’ha d’endarrerir per imperatius aliens a l’entitat (operacions de borsa, cambra de
compensació, etc.), es considerarà dia inhàbil. En la resta de casos en els quals l’operació pugui formalitzarse el mateix dia, es considerarà dia hàbil.
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3. Transferències bancàries, ordres de lliurament i
similars
Procedents de la mateixa entitat

Valor: dia hàbil següent.

Procedents d’altres entitats del Principat

Valor: dia hàbil següent al de la cambra de compensació o al
valor aplicat al corresponsal.

Procedents d’altres entitats de fora del Principat

Data de recepció més 2 dies hàbils.

4. Efectes descomptats i cobraments
Efectes no vençuts

Dia hàbil següent a la data del descompte. El dissabte es
considera inhàbil.
4 dies hàbils després de la data d’abonament.

Efectes vençuts girats a la vista
5. Presentació de rebuts de caràcter periòdic, el càrrec
en compte dels quals ha estat autoritzat prèviament pel
deutor

Dia hàbil següent a la data d’abonament. Per a organismes,
8 dies naturals respecte de la data de la remesa.

6. Venda de divises

2 dies hàbils, segons la divisa.

7. Venda de valors i trameses d’exportació
8. Abonament de dividends,
amortitzats de valors dipositats

interessos

Data valor del corresponsal.
i

títols

Data valor del corresponsal.

9. Abonament de facturació de TPV de comerços
10. Altres operacions

2 dies hàbils.
En totes les altres operacions no considerades
expressament, els càrrecs s’han de valorar el mateix dia en
què s’efectuï l’apunt; els abonaments s’han de valorar el dia
hàbil següent a la data d’entrada de l’apunt.
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21.3. BASES DE LIQUIDACIÓ
APLICACIÓ DE COMPTES PERSONALS: COMPTES A LA VISTA I D’ESTALVI
Definit en el programa de l’aplicació.
Liquida els interessos d’actiu i passiu amb la mateixa base per modalitat. No hi ha mòdul diferenciador.
Interessos creditors, extratipus i descoberts en el compte: ACT/ACT.
Comissió per descobert: sobre saldo més alt: ACT/360 de comissió amb un màxim del 200 % dels interessos descoberts.
APLICACIÓ DE COMPTES PERSONALS: CRÈDITS PER A TOTES LES MODALITATS
Definit en el programa de l’aplicació.
Liquida els interessos d’actiu i passiu amb la mateixa base per modalitat. No hi ha mòdul diferenciador.
Interessos creditors, extratipus, deutors i excedits: ACT/360.
Comissió trimestral límit: ACT/ACT.
Comissió per excedits sobre saldo excedit més alt: ACT/360 amb un màxim del 200 % dels interessos excedits.
APLICACIÓ D’IMPOSICIONS A TERMINI
Únic: ACT/365.
APLICACIÓ DE CERTIFICATS DE DIPÒSIT
Per producte controlat en el programa, segons la modalitat, però de vegades l’usuari pot decidir una altra base.
Estàndard per a certificats de modalitat 09: ACT/365.
Per a dipòsits creixents i assegurats, modalitats 19 i 29: Estàndard ACT/365 o qualsevol altra de definida expressament en
el moment de l’obertura del producte
APLICACIÓ DE PRÉSTECS
Segons es defineix en l’obertura de cada producte.
Estàndard: quotes periòdiques (mètode francès), 30/360, i per als períodes parcials, ACT/360.
Excepcions: producte PU02-sector públic-LIBOR/EURIBOR (sindicats de l’ABA), ACT/ 365 per a tots els períodes.
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APLICACIÓ DE CARTERA
Estàndard: ACT/360.
AVALS
Estàndard: base 30/360, trimestral o anual, segons el producte, per períodes complets o fracció.
CUSTÒDIES DE VALORS
Control per programa per a tots els usuaris.
Comissió única: ACT/360.
DIPÒSITS DE MERCAT MONETARI (TRESORERIA)
Segons les normes dels mercats internacionals, tant per a actiu com per a passiu.
Estàndard: ACT/360, excepte GBP + AUD, que es normalitzen amb ACT/365.
DIPÒSITS DE VALORS I ESTRUCTURATS
Segons les normes generals dels mercats i/o les condicions establertes per a cada producte en el moment de l’emissió.
Estàndard: obligacions, ACT/360 o 30/360, segons les condicions per a cada emissió.
Estàndard: estructurats, ACT/360, i excepcions, 30/360 o ACT/365, segons les condicions per a cada emissió.
En tots els casos, segons les condicions de l’emissor, fins i tot poden haver-hi altres bases especials de liquidació. I en tots
els casos, s’ha d’abonar als clients exactament amb les mateixes condicions que els pagaments de l’emissor, salvat per les
situacions especials subjectes a retencions per fiscalitat internacional.

ACT/ACT

Calculat dia a dia, segons l’any, 365 o 366.

ACT/365

Calculat sobre l’any, dia a dia, amb divisor 365.

ACT/360

Calculat sobre l’any comercial, dia a dia, amb divisor 360.

30/360

Calculat amb mesos de 30 dies, independentment de si tenen 28 o 31 dies, per períodes complets.
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