
 

Komisioei buruzko 
informazio-agiria 

  

 
 
 
 

Kontuaren hornitzailearen izena: LABORAL Kutxa 

Kontuaren izena: OINARRIZKO ORDAINKETA-KONTUA 

Eguna: 2023/01/09 

 
 
 

• Agiri honek informazioa ematen dizu ordainketa-kontuari lotutako zerbitzu nagusiak erabiltzeagatik 

aplikatzen diren komisioei buruz. Lagungarri izango zaizu, beste kontu batzuetako komisioekin 

alderatzeko. 

• Agirian jasotzen ez diren beste komisio batzuk ere aplika daitezke, kontuari lotutako zerbitzuak 

erabiltzeagatik. Kontratu aurreko informazioan eta kontuaren eta horri lotutako zerbitzuen kontratuan 

aurkituko duzu informazio guztia. 

• Agiri honetan erabilitako terminoen glosarioa eskuragarri duzu, doan. 

 
 

Zerbitzua Komisioa 

Kontuaren zerbitzu orokorrak 

Kontua mantentzea 
Hiru hilean behingo 
mantentzea 

9,00 € 

Titularrak 120 ordainketa-eragiketaraino egin 
ahalko ditu, urtean eta eurotan, bere 
ordainketa-kontutik, Europar Batasunaren 
barruan, inolako errekargurik gabe, LABORAL 
Kutxaren bulegoetan edo Online Bankaren 
bidez. Helbideratutako zordunketen 
ordainketak eta transferentziak izan daitezke 
eragiketa horiek, baita transferentzia-agindu 
iraunkorrak betetzeko ordainketak ere. 
120 eragiketa horietatik gorako zerbitzuak 
bereizita kobratuko dira, eta Laboral Kutxak 
transakzio horietarako ezarrita dituen 
komisioak aplikatuko dira. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urteko komisioa 
guztira 

36,00 € 
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Ordainketak (txartelak kanpo utzita) 

Transferentzia 
 

 

SEPA estandarra, 
bulegoan edo 
Telebankaren bidez, 
eurotan 

% 0,30 (5,00 € 
gutxienez) 

 
SEPA estandarra, 
online, eurotan 

% 0,20 (3,50 € 
gutxienez) 

 
Berehalako SEPA, 
eurotan  

2,00 € erantsiko zaizkio 
transferentzia 

estandarraren tarifari 

 
SEPA ez dena, eurotan 
edo atzerriko dirutan 
(SHA edo BEN gastuak) 

% 0,60 (10,00 € 
gutxienez) + 6,01 € 

transmisio-gastuengatik 

Agindu iraunkorra 
SEPA, edozein kanalen 
bidez, eurotan 

% 0,20 (3,50 € 
gutxienez) 

Txartelak eta eskudirua 

Zordunketa-txartel bat jaulki eta mantentzea 
(VISA SERVIRED ELECTRÓN) 

Jaulkipena 0,00 € 

 Urteko mantentzea 0,00 € 

 
Urteko komisioa 
guztira 

0,00 € 

Kreditu-txartel bat jaulki eta mantentzea  
 

Zerbitzua ez dago eskuragarri 

Eskudirua ateratzea  
kutxazain automatikoetan txartelaren bidez, 
zordunketa eginez 

BANKINTER, 
CAJAMAR, CAJA 
RURAL TALDEA 

0,65 € 

 Beste entitate batzuk 
Kutxazainaren jabe den 

erakundeak kobratzen 
duen komisioa 

Eskudirua ateratzea  
kutxazain automatikoetan txartelaren bidez, 
kredituan 

Zerbitzua ez dago eskuragarri 

Zorpekoak eta lotutako zerbitzuak 

Zorpeko adierazia Zerbitzua ez dago eskuragarri 

Isilbidezko zorpekoa Zerbitzua ez dago eskuragarri 

Beste zerbitzu batzuk 

Txekeak negoziatu eta konpentsatzea 
Txeke nazionalak, 
eurotan 

% 0,20 (2,40 € 
gutxienez) 

Txekeak itzultzea 
Txeke nazionalak, 
eurotan 

% 2,00 (10,00 € 
gutxienez) 

SMS bidezko alerta-zerbitzua Sei hilean behin 3,00 € 

 
Urteko komisioa 
guztira 

6,00 € 

 

 

 

 

 

 






