
AVÍS D’ESPECIAL INTERÈS 

Ref. Modificació condicions econòmiques de targete s Visa Business 

Comuniquem a tots els nostres clients titulars d’aquest tipus de targetes, que correspon a 
targetes de NO CONSUM, persones jurídiques o persones físiques que desenvolupen alguna 
activitat econòmica, comercial o professional, que des de l’1 d’octubre de 2014 s’aplicaran les 
condicions següents a les seves targetes, tant en modalitat Plata com Or: 

• Tipus d’interès pagament ajornat: 1,45% mensual - 17,40% nominal anual - 18,86% TAE.  

• Tipus d’interès de demora: 2,08% mensual - 25,00% nominal anual - 28,07% TAE.  

• Comissió per emissió de targeta: 

o Targeta principal: 30,00 €.  
o Targeta addicional : 30,00 €. 

• Comissió per manteniment de targeta: 

o Targeta principal: 36,00 € anuals. 
o Targeta addicional : 36,00 € anuals. 
En cas que les targetes tinguin una facturació anual superior a 6.000,00 €., 
s’aplicarà una bonificació de 6,00 €. 

• Comissió per emissió de duplicat de targeta: 6,00 €.  

• Comissió per reclamació de rebuts impagats: 45,00 €.  

• Comissió per canvi de divisa: 3,00 % de l’import de les transaccions realitzades en 
divises diferents del euro. 

• Comissió per amortització en targetes amb pagament ajornat: 2,00 % sobre 
l’import reemborsat anticipadament. 

• Comissió per disposicions d’efectiu a crèdit: 
 

o Caixers de les entitats del Grup Cooperatiu Cajamar: 3,00 % de l’import 
disposat; mínim 3,00 €. 

o Caixers Servired aliens a les entitats del Grup Cooperatiu Cajamar: 3,00 % de 
l’import disposat; mínim 3,00 €. 

o Caixers 4B, Red 6000 o internacionals, operació en euros: 4,00 % de 
l’importdisposat; mínim 3,00 €. 

o Caixers internacionals, operació no euro: 5,00 % de l’import disposat; mínim 
5,00 €. 

 
• Comissió per consulta d’informació financera des de caixers: 

 
o Caixers de les entitats del Grup Cooperatiu Cajamar: 0,00 €.  
o Caixers  Servired aliens a les entitats del Grupo Cooperatiu Cajamar: 0,45 €.  
o Caixers no Servired: 0,60 €.  
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