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Kapitulua Edukia 
 

 
 

. Merkatuetako bitartekaritza-eragiketak 

. Baloreak zaindu eta administratzea 

. Espainiako zor publikoko eragiketak 

. Emandako hainbat zerbitzu 

. Komisio eta gastu aplikagarriak 
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MERKATUETAKO BITARTEKARITZA ERAGIKETAK 
 

 

 
 

Bitartekaritza-eragiketak 
errenta aldakorreko balore-
merkatuetan 

Tarifa Erreferentzia 

Efektiboaren 

%-a 

Eragiketako 

gutxienekoa 

Hileko 
finkoa 

Efektiboaren 

%-a 

Eragiketako 

gutxienekoa 

Hileko 
finkoa 

- Espainiako merkatuetan. 
Jaso, eskualdatu, exekutatu 
eta likidatzea 

0,60 12,00  - - - 

- Atzerriko merkatuetan. 
Jaso, eskualdatu, exekutatu 
eta likidatzea 

0,60 30,05  0,30 15,00  

Argipenak 
 
Balore mota bakoitzarekin egindakoak hartuko dira eragiketatzat; berdin dio jatorria bezeroaren agindu bakarrean 
duten ala ez. Jaulkitzaile batek ezaugarri eta eskubide berberekin jaulkitako baloreak hartuko dira mota bereko 
baloretzat. Agindua betetzen denean edo balioa iraungitzen zaionean sortuko da tarifa. 
 
Tarifa finkoa aukera moduan aplikatuko da, bezeroarekin hala hitzartu bada. 
 
"Erreferentzian" bezeroari jasanaraziko zaizkion atzerriko merkatuko komisio eta gastuak adierazi dira, orientagarri. 
 
- Komisio eta gastu aplikagarriak 

 
Gainera, Entitateak gastu hauek aplikatuko dizkio, dagokionean, bezeroari: 
 

X  Merkatuek eta likidazio-sistemek jasanarazten dituzten tasa eta kanonak 
 
 
    Posta-, telex-, fax- eta swift-gastuak, baldin eta halakorik badago. 
 
 
   Mezularitza-sistemak erabiliz gero, horretan sortutako gastuak, baldin eta bezeroak eskatu baditu. 
 

  X Fede-emaile publikoak esku hartzearen, eskrituren eta kanpoko beste edozein kontzeptu justifikaturen     
ondoriozko gastuak. 
 
- Atzerriko monetako eragiketak  
 
Atal honetako tarifak ez dira sartzen, euroa ez den beste dibisa batera aldatzeagatik ezarri behar direnen artean 
 
 
Zergen aplikazioa 
 
Atal honetako tarifei kasuan kasuko zergak erantsiko zaizkie. 
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ERRENTA FINKOKO 
BALORE 
MERKATUETAKO 
ERAGIKETAK 

Tarifa 

Efektiboaren 

%-a 

Nominalaren 

%-a 

Kontratuko Eragiketako 

gutxienekoa 

Finkoa 

- Espainiako merkatuetan errenta 
finkoko baloreak salerostea (ikusi 
oharra) 

0,55   12,00  

- Atzerriko merkatuetan errenta 
finkoko baloreak salerostea. 

0,60   30,05  

 
 

ESPAINIAKO BALORE 
MERKATUETAKO BESTE 
ERAGIKETA BATZUK 

Tarifa 

Efektiboaren 

%-a 

Nominalaren 

%-a 

Kontratuko Eragiketako 

gutxienekoa 

Finkoa 

- Saltzeko eskaintza publikoetan 
erostea (ikusi oharra) 

0,35   6,00  

- Erosteko eskaintza publikoetan 
saltzea (ikusi oharra) 

0,35   6,00  

- Harpidetza-eskubideak salerostea 
(ikusi oharra) 

0,55   1,00  

- Warrantak erostea edo 
saltzea 

0,35   6,00  

- Ziurtagiriak edo oharrak erostea 
edo saltzea 

0,35   9,00  

- Entitateari bidali gabeko aginduen 
gaineko balore edo eskubideen 
erosketak edo salmentak likidatzea 
(ikusi oharra) 

0,50   9,00  

 
 

ATZERRIKO BALORE 
MERKATUETAKO BESTE 
ERAGIKETA BATZUK 

Tarifa 

Efektiboaren 

%-a 

Nominalaren 

%-a 

Kontratuko Eragiketako 

gutxienekoa 

Finkoa 

- Saltzeko eskaintza publikoetan 
erostea (ikusi oharra) 

0,60   30,05  

- Erosteko eskaintza publikoetan 
saltzea (ikusi oharra) 

0,60   30,05  

- Harpidetza-eskubideak 
salerostea (ikusi oharra) 

0,50   1,00  

- Warrantak erostea edo 
saltzea 

0,60   30,05  

- Ziurtagiriak edo oharrak erostea 
edo saltzea 

0,60   30,05  

- Entitateari bidali gabeko aginduen 
gaineko balore edo eskubideen 
erosketak edo salmentak likidatzea 
(ikusi oharra) 

0,60   9,00  
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BALOREAK HARPIDETZEA 
ESPAINIAKO LEHEN MAILAKO 
MERKATUETAN 

Tarifa 

Efektiboa

ren %-a 

Nominala

ren %-a 

Kontratuko Eragiketako 

gutxienekoa 

Finkoa 

- Errenta aldakorreko baloreak harpidetzea. 0,35   6,00  

- Errenta finkoko baloreak harpidetzea 
(ikusi oharra) 

0,35   6,00  

- Baloreak trukatzea eta bihurtzea    0,35   6,00  

- Beste balore batzuk harpidetzea 0,35   6,00  

 
 

BALOREAK HARPIDETZEA 
ATZERRIKO LEHEN MAILAKO 
MERKATUETAN 

Tarifa 

Efektiboaren 

%-a 

Nominalaren 

%-a 

Kontratuko Eragiketako 

gutxienekoa 

Finkoa 

- Errenta aldakorreko baloreak 
harpidetzea. 

0,60   6,00  

- Errenta finkoko baloreak harpidetzea 0,60   6,00  

- Baloreak trukatzea eta 
bihurtzea    

0,60   6,00  

- Beste balore batzuk 
harpidetzea 

0,60   6,00  

 
 

BALOREAK ESKUALDATZEARI 
ETA AGINDUEI LOTUTAKO 
BESTE ERAGIKETA BATZUK 

Tarifa 

Efektiboaren 

%-a 

Nominalaren 

%-a 

Kontratuko Eragiketako 

gutxienekoa 

Finkoa 

- Bigarren mailako merkatu 
arautuetan negoziatzeko onartu 
ez diren baloreak erostea edo 
saltzea 

0,35   6,00  

- Ebazpen judizialen, dohaintzen, 
testamentuen ondoriozko titular-
aldaketen eta salerostearen 
titulukoak ez diren eskualdatze-
eragiketa batzuen ondoriozko balore-
eskualdatzeak 

0,50   80,00  

- Edonolako baloreak salerosteko 
aginduak ezeztatzea edo bezeroaren 
jarraibideen arabera aginduen 
baldintzak aldatzea, aginduok 
exekutatu aurretik (ikusi oharra) 

    6,00 
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OHAR OROKORRAK 

 
BITARTEKARITZAKO BESTE ERAGIKETA BATZUK 

 

- Argibideak: 

Balore mota bakoitzarekin egindakoak (exekuzioak) hartuko dira eragiketatzat; berdin dio jatorria bezeroaren 
agindu bakarrean duten ala ez. Jaulkitzaile batek ezaugarri eta eskubide berberekin jaulkitako baloreak hartuko dira 
mota bereko baloretzat. Agindua betetzen denean edo balioa iraungitzen zaionean sortuko da tarifa. 
Tarifa finkoa aukeran izango da, bezeroarekin berariaz hala hitzartu bada. 

 

- Atzerriko monetako eragiketak: 
Atal honetako tarifak ez dira sartzen euroa ez den beste dibisa batera aldatzeagatik ezarri behar direnen artean. 

 

- Gastu aplikagarriak: 

Dagokionean, liburuxka honetako “komisio eta gastu aplikagarriak" atalean agertzen diren gastuak ezarriko dira. 
 

- Zergen aplikazioa: 
Tarifei kasuan kasuko zergak erantsiko zaizkie. 

 
 

ERRENTA FINKOKO BALORE MERKATUETAKO ERAGIKETAK - Espainiako merkatuetan errenta finkoko 
baloreak salerostea 

 

- Espainiako merkatuetan errenta finkoko baloreekin egindako eragiketetan tarifak 
aplikatzea: Espainiako zor publikoko eragiketak ez dira sartzen. 

 
 

ESPAINIAKO BALORE MERKATUETAKO BESTE ERAGIKETA BATZUK - Saltzeko eskaintza 
publikoetan erostea 

 

- Eskaintza publikoetan eta harpidetzetan tarifak aplikatzea: 
Tarifa horiek ez dira ezarriko, baldin eta jaulkipenaren, eskaintza publikoaren edo kasuan kasuko erakundearen 
informazio-liburuxkan hala finkatuta badago eta, liburuxka horren arabera, Entitatea tarifa horiek ez aplikatzera 
behartuta badago kontratuz. 

 
 

ESPAINIAKO BALORE MERKATUETAKO BESTE ERAGIKETA BATZUK - Erosteko eskaintza 
publikoetan saltzea 

 

- Eskaintza publikoetan eta harpidetzetan tarifak aplikatzea: 

Tarifa horiek ez dira ezarriko, baldin eta jaulkipenaren, eskaintza publikoaren edo kasuan kasuko erakundearen 
informazio-liburuxkan hala finkatuta badago eta, liburuxka horren arabera, Entitatea tarifa horiek ez aplikatzera 
behartuta badago kontratuz. 

 
 

ESPAINIAKO BALORE MERKATUETAKO BESTE ERAGIKETA BATZUK - Harpidetza-eskubideak 
salerostea 

 

- Harpidetza-eskubideak salerosteko eragiketetan aplikatzeko komisioen muga. 
Eragiketa horietarako komisioak ezingo dira, inolaz ere, eragiketaren zenbateko efektiboa baino handiagoak izan, 
eskubide-salmenta bezeroaren berariazko agindurik gabe egiten bada; merkatuak bezeroaren interesari begira 
justifikatzen du jarduera hori. 

 
 

ESPAINIAKO BALORE MERKATUETAKO BESTE ERAGIKETA BATZUK - Entitateari bidali gabeko 
aginduen gaineko balore edo eskubideen erosketak edo salmentak likidatzea 
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- Entitateari bidali gabeko aginduen gaineko balore edo eskubideen erosketak edo salmentak likidatzeko tarifak 
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aplikatzea: 
Entitateak likidatzaile gisa jarduten badu soilik, likidazioa egiten denean sortuko dira tarifak. 

 
 

ATZERRIKO BALORE MERKATUETAKO BESTE ERAGIKETA BATZUK - Saltzeko eskaintza publikoetan 
erostea 

 

- Eskaintza publikoetan eta harpidetzetan tarifak aplikatzea: 
Tarifa horiek ez dira ezarriko, baldin eta jaulkipenaren, eskaintza publikoaren edo kasuan kasuko erakundearen 
informazio-liburuxkan hala finkatuta badago eta, liburuxka horren arabera, Entitatea tarifa horiek ez aplikatzera 
behartuta badago kontratuz. 

 
 

ATZERRIKO BALORE MERKATUETAKO BESTE ERAGIKETA BATZUK - Erosteko eskaintza publikoetan 
saltzea 

 

- Eskaintza publikoetan eta harpidetzetan tarifak aplikatzea: 

Tarifa horiek ez dira ezarriko, baldin eta jaulkipenaren, eskaintza publikoaren edo kasuan kasuko erakundearen 
informazio-liburuxkan hala finkatuta badago eta, liburuxka horren arabera, Entitatea tarifa horiek ez aplikatzera 
behartuta badago kontratuz. 

 
 

ATZERRIKO BALORE MERKATUETAKO BESTE ERAGIKETA BATZUK - Harpidetza-eskubideak 
salerostea 

 

- Harpidetza-eskubideak salerosteko eragiketetan aplikatzeko komisioen muga. 

Eragiketa horietarako komisioak ezingo dira, inolaz ere, eragiketaren zenbateko efektiboa baino handiagoak izan, 
eskubide-salmenta bezeroaren berariazko agindurik gabe egiten bada; merkatuak bezeroaren interesari begira 
justifikatzen du jarduera hori. 

 
 

ATZERRIKO BALORE MERKATUETAKO BESTE ERAGIKETA BATZUK - Entitateari bidali gabeko aginduen 
gaineko balore edo eskubideen erosketak edo salmentak likidatzea 

 

- Entitateari bidali gabeko aginduen gaineko balore edo eskubideen erosketak edo salmentak likidatzeko tarifak 
aplikatzea: 
Entitateak likidatzaile gisa jarduten badu soilik, likidazioa egiten denean sortuko dira tarifak. 

 
 

BALOREAK HARPIDETZEA ESPAINIAKO LEHEN MAILAKO MERKATUETAN - Errenta finkoko baloreak 
harpidetzea 

 

- Espainiako lehen mailako merkatuetan errenta finkoko baloreak harpidetzeko eragiketetan 
tarifak aplikatzea: Espainiako zor publikoko eragiketak ez dira sartzen. 

 
 

BALOREAK ESKUALDATZEARI ETA AGINDUEI LOTUTAKO BESTE ERAGIKETA BATZUK - Edonolako 
baloreak salerosteko aginduak ezeztatzea edo bezeroaren jarraibideen arabera aginduen baldintzak aldatzea, 
aginduok exekutatu aurretik 

 

- Aginduak exekutatu aurretik horiek ezeztatzeko tarifak aplikatzea: Tarifa ezeztatzeko 
edo aldatzeko agindua jasotzen den unean aplikatuko da. 



BALORE MERKATUKO ERAGIKETA ETA ZERBITZUETAKO GEHIENEZKO TARIFEN INFORMAZIO 
LIBURUXKA  

* Liburuxka honetako zenbatekoak eurotan daude 7 

 

 

 
CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO 

Erreg. zk. ofiziala: 3035 Indarrean data honetatik: 2016-10-01 

 
 
 
 

 

BALOREAK ZAINDU ETA ADMINISTRATZEKO ERAGIKETAK (ikusi oharra) 
 
 

2.1. Kontuko idazpenen bitartez adierazitako baloreak 
mantentzea, zaintzea eta administratzea 

Tarifa 

% Gutxienez 

- Espainiako merkatuetako balore negoziagarriak 0,50 10,00 

- Atzerriko merkatuetako balore negoziagarriak 0,50 60,10 

2.2. Baloreak beste erakunde batzuetara intsuldatzea % Gehienez 

- Espainiako merkatuetako balore negoziagarriak 0,50 300,00 

- Atzerriko merkatuetako balore negoziagarriak 0,75 500,00 
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- Tarifen norainokoa  

 
2.1 Kontuko idazpenen bitartez adierazitako baloreak mantentzea, zaintzea eta administratzea. 

 
Atal honetako tarifak balore mota bakoitzeko (jaulkitzaile batek ezaugarri eta eskubide berberekin jaulkitako 
balore multzoko) izango dira aplikagarriak. Honako hauek hartzen dituzte barne: balore-kontua irekitzea eta 
mantentzea, kontuan adierazitako baloreen kontabilitate-erregistroa eramatea eta/edo titulu fisikoetan 
adierazitako eta bezeroak Entitatearen esku utzitako baloreak gordailutzea. 

 

Baloreak administratzeko ekintzak ez daude tarifetan sartuta, adibidez: liburuxka honetan agertzen diren 
dibidenduak, asistentzia-primak... kobratzea. 

 
 

2.2 Baloreak beste erakunde batzuetara intsuldatzea. 

 
Atal honetako tarifak balore mota bakoitzeko (jaulkitzaile batek ezaugarri eta eskubide berberekin jaulkitako 
balore multzoko) izango dira aplikagarriak. 

 
 

- Tarifen aplikazioa  
 

1. 2.1. ataleko tarifak ehunekotan daude adierazita, eta urtean oinarritzen dira. Epealdi osoa baino 
denbora gutxiagoan gordailututa dauden baloreei tarifa orokorretik dagokien ehunekoa aplikatuko zaie 
komisioan, gordailututa eman duten egun kopurua aintzat hartuta. Gutxieneko kopurua baloreek 
gordailututa eman duten egun kopuruaren arabera aplikatuko da. 
2.2. ataleko tarifak ehunekotan dauden adierazita. Gainera, gehienezko zenbateko bat zehaztu beharra 
dago eta, aldi berean, ezin da eragiketa bakoitzeko gutxienekorik ezarri. 

2. 2.1. ataleko tarifen komisioa kalkulatzeko, sortzapen-epean gordailutu diren errenta aldakorreko 
baloreen eguneko saldo efektiboen batez bestekoa hartuko da oinarritzat. Errenta finkoko baloreen 
kasuan, beraien balio nominala erabiliko da kalkulurako oinarritzat. 
2.2. ataleko tarifen komisioa kalkulatzeko, eta errenta aldakorreko balioen kasuan, intsuldaketa egin 
den egunean intsuldatu diren baloreen benetako balioa erabiliko da oinarritzat. Errenta finkoko baloreen 
kasuan, beraien balio nominala erabiliko da kalkulurako oinarritzat. 

3. Atzerriko merkatuetan negoziatzekoak diren baloreen tarifa-erregimena nazioko baloreei ere aplikatuko 
zaie, baldin eta, bezeroaren eskariz edo egiten dituen eragiketen baldintzak direla eta, baloreok 
atzerriko gordailuzainen baten zaintzapean uzten badira. 

4. Euroa ez den beste dibisaren batean jaulkitako baloreen kasuan, administrazio-komisioa kobratzeko 
oinarria kalkulatzeko: 
- Zaintzaren kalkulua egiten den hilaren azken egun baliodunekoa izango da dibisaren kanbioa. 
- Balio efektiboaren kotizazioa (nazioarteko merkatuetakoa) eskura dagoen azkena izango da, 

baldin eta 2 hilabetetik gorakoa ez bada. 
 
 

- Gastu aplikagarriak 

 
Gainera, Entitateak gastu hauek aplikatuko dizkio, dagokionean, bezeroari: 

 
Likidazio- eta erregistro-sistemek intsuldaketagatik kobratzen dituzten tasak eta kanonak. 

 

Garraio- eta aseguru-gastuak, eragiketek baloreen lekualdatzen fisikoa eskatzen badute. 
 

 
- Zergen aplikazioa 

 
Atal honetako tarifei kasuan kasuko zergak erantsiko zaizkie. 
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DIBIDENDUAK, KUPOIAK ETA 
BALOREEN ALDIZKAKO BESTE 
ETEKIN EKONOMIKO BATZUK 
KOBRATZEA 

Tarifa 

Efektiboaren 

%-a 

Nominalaren 

%-a 

Eragiketako 

gutxienekoa 

Finkoa 

- Espainiako merkatuetako 
balore negoziagarriak 

0,35  1,50  

- Atzerriko merkatuetako 
balore negoziagarriak 

1,00  1,50  

- Balore negoziaezinak 0,35  1,50  

 
 

BATZAR NAGUSIETARA 
JOATEAGATIKO PRIMAK 
KOBRATZEA 

Tarifa 

Efektiboaren 

%-a 

Nominalaren 

%-a 

Eragiketako 

gutxienekoa 

Finkoa 

- Batzar Nagusietara 
joateagatiko primak 
kobratzea (ikusi oharra) 

 0,20 0,60  

 
 

DIBIDENDU PASIBOAK, EGITEKO 
DAUDEN ORDAINKETAK, 
JAULKIPEN PRIMAK… 
ORDAINTZEAGATIK FONDOAK 
EKARTZEA 

Tarifa 

Efektiboaren 

%-a 

Nominalaren 

%-a 

Eragiketako 

gutxienekoa 

Finkoa 

- Dibidendu pasiboa, egiteko 
dauden ordainketak, jaulkipen 
primak… ordaintzeagatik fondoak 
ekartzea 

0,35  6,00  

 
 

ORDAINKETA EDO 
ERRENBOLTSOA BEHAR EZ 
DUTEN NOMINALAREN 
GEHIKUNTZAK ETA 
MURRIZKETAK 

Tarifa 

Efektiboaren 

%-a 

Nominalaren 

%-a 

Eragiketako 

gutxienekoa 

Finkoa 

- Espainiako merkatuetako 
balore negoziagarriak 

0,25  0,90  

- Atzerriko merkatuetako 
balore negoziagarriak 

0,25  0,90  

- Balore negoziaezinak 0,25  0,90  
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BALOREAK ERABAT EDO 
PARTZIALKI 
AMORTIZATZEAGATIK, KAPITALA 
MURRIZTU EDO ITZULTZEAGATIK 
ETA BESTE ERRENBOLTSO 
BATZUENGATIK FONDOAK 
KOBRATZEA 

Tarifa 

Efektiboaren 

%-a 

Nominalaren 

%-a 

Eragiketako 

gutxienekoa 

Finkoa 

- Espainiako merkatuetako 
balore negoziagarriak 

 0,35 6,00  
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BALOREAK ERABAT EDO 
PARTZIALKI 
AMORTIZATZEAGATIK, KAPITALA 
MURRIZTU EDO ITZULTZEAGATIK 
ETA BESTE ERRENBOLTSO 
BATZUENGATIK FONDOAK 
KOBRATZEA 

Tarifa 

Efektiboaren 

%-a 

Nominalaren 

%-a 

Eragiketako 

gutxienekoa 

Finkoa 

- Atzerriko merkatuetako 
balore negoziagarriak 

0,60  30,05  

- Balore negoziaezinak 0,35  6,00  

 
 

ZAINDUTAKO BALOREEN 
GAINEAN ESKUBIDE ERREAL 
MUGATUAK EDO BESTELAKO 
KARGAK ERATZEA 

Tarifa 

Efektiboaren 

%-a 

Nominalaren 

%-a 

Eragiketako 

gutxienekoa 

Finkoa 

- Zaindutako baloreen gainean 
eskubide errealak edo bestelako 
kargak eratzea 

0,10  6,00  

 
 

BALOREAK ZAINDU ETA 
ADMINISTRATZEARI LOTUTAKO 
HAINBAT ERAGIKETA 

Tarifa 

Efektiboaren 

%-a 

Nominalaren 

%-a 

Eragiketako 

gutxienekoa 

Finkoa 

- Zigilaketa eta, oro har, titulu fisikoak 
manipulatzea eskatzen duen beste edozein 
eragiketa mota, tituluak fisikoki lekualdatzea 
izan ezik 

 0,25 6,00  

- Baloreak titulu fisikoetatik kontuko 
idazpenetara pasatzeko modua aldatzea 

0,35  6,00  

- Baloreak kontuko idazpenetatik titulu 
fisikoetara pasatzeko modua aldatzea 

0,35  6,00  

- Espainiako Ogasun Publikoaren aurrean 
iturrian atxikipenak egiteagatik zergak 
itzultzeko espedienteak izapidetzea 

1,00  30,00  

- Espainiako jaulkitzaileen edo ordainketa-
agenteen aurrean iturrian atxikipenak 
egiteagatik zergak itzultzeko espedienteak 
izapidetzea 

1,00  30,00  

- Atzerriko beste erakunde batzuen aurrean 
iturrian atxikipenak egiteagatik zergak 
itzultzeko espedienteak izapidetzea 

   150,00 

- Gordailuak eratzea eta baliogabetzea, 
gordailu-kutxa orokorrean eta, oro har, 
administrazio publikoko, estatuko, 
autonomiako edo tokiko beste edozein 
erakundetan 

 0,35 6,00  
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ZIURTAGIRIAK 
JAULKITZEA 

Tarifa 

Efektiboaren 

%-a 

Nominalaren 

%-a 

Eragiketako 

gutxienekoa 

Finkoa 

- Legitimazio ziurtagiriak    18,00 

- Bestelako ziurtagiriak    12,00 
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OHAR OROKORRAK 

 
BALOREAK ZAINDU ETA ADMINISTRATZEKO BESTE ERAGIKETA BATZUK 

 

- Argibideak: 
Atal honetako tarifak balore mota bakoitzeko (jaulkitzaile batek ezaugarri eta eskubide berberekin jaulkitako 
balore multzoko) izango dira aplikagarriak. 
Tarifa finkoa aukeran izango da, bezeroarekin berariaz hala hitzartu bada. 

 

- Gastu aplikagarriak: 

Dagokionean, liburuxka honetako “komisio eta gastu aplikagarriak" atalean agertzen diren gastuak ezarriko dira. 
 

- Zergen aplikazioa: 
Tarifei kasuan kasuko zergak erantsiko zaizkie. 

 
 

DIBIDENDUAK, KUPOIAK ETA BALOREEN ALDIZKAKO BESTE ETEKIN EKONOMIKO BATZUK KOBRATZEA 
 

- Dibidenduak, kupoiak, beste etekin batzuk eta batzarretara joateagatiko primak kobratzearen tarifak aplikatzea: 
’Dibidenduak, kupoiak eta baloreen aldizkako beste etekin ekonomiko batzuk kobratzea’ eta ‘Batzar Nagusietara 
joateagatiko primak kobratzea’ atalei dagozkien tarifetan, erakunde jaulkitzaile batek atal horietako eragiketen 
ordainketa helbideratu arren, aurkezleak eskubidea izango du kasuan kasuko komisioak kobratzeko, baldin eta 
erakunde jaulkitzaileak bere gain hartzen ez baditu, jaulkipenaren informazio-liburuxkari jarraikiz. 

 
 

BATZAR NAGUSIETARA JOATEAGATIKO PRIMAK KOBRATZEA - Batzar Nagusietara joateagatiko 
primak kobratzea 

 

- Dibidenduak, kupoiak, beste etekin batzuk eta batzarretara joateagatiko primak kobratzearen tarifak aplikatzea: 

’Dibidenduak, kupoiak eta aldizkako beste etekin ekonomiko batzuk kobratzea’ eta ‘Batzar Nagusietara joateagatiko 
primak kobratzea’ atalei dagozkien tarifetan, erakunde jaulkitzaile batek atal horietako eragiketen ordainketa 
helbideratu arren, aurkezleak eskubidea izango du kasuan kasuko komisioak kobratzeko, baldin eta erakunde 
jaulkitzaileak bere gain hartzen ez baditu, jaulkipenaren informazio-liburuxkari jarraikiz. 



BALORE MERKATUKO ERAGIKETA ETA ZERBITZUETAKO GEHIENEZKO TARIFEN INFORMAZIO 
LIBURUXKA  

* Liburuxka honetako zenbatekoak eurotan daude 14 

 

 

 
CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO 

Erreg. zk. ofiziala: 3035 Indarrean data honetatik:2016-10-01 

 
 
 
 

 

ESPAINIAKO ZOR PUBLIKOKO ERAGIKETAK (ikusi oharra) 
 
 

LEHEN MAILAKO 
MERKATUETAKO 
ERAGIKETAK 

Tarifa 

Efektiboaren 

%-a 

Nominalaren 

%-a 

Eragiketako 

gutxienekoa 

Finkoa 

- Entitatearen bidez egindako 
harpidetzak. Altxorraren Letrak 

 0,35 6,00  

- Entitatearen bidez egindako 
harpidetzak. Zor publikoaren 
gainerako eragiketak 

 0,35 6,00  

 
 

BIGARREN MAILAKO 
MERKATU 
ARAUTUETAKO 
ERAGIKETAK 

Tarifa 

Efektiboaren 

%-a 

Nominalaren 

%-a 

Eragiketako 

gutxienekoa 

Finkoa 

- Salerosketa-eragiketak. 
Altxorraren Letrak 

0,35    

- Salerosketa-eragiketak. Zor 
publikoaren gainerako eragiketak 

0,55  12,00  

 
 

ZAINTZEA ETA 
ADMINISTRATZEA 

Tarifa 

Efektiboaren 

%-a 

Nominalaren 

%-a 

Eragiketako 

gutxienekoa 

Finkoa 

- Interesak abonatzea (ikusi 
oharra) 

0,35  1,50  

- Amortizazio partzialak edo 
erabatekoak 

 0,35 6,00  

- Aurretik titularraren agindua 
eskatzen duten finantza-eragiketak 
(trukeak, bihurketak...) 

0,35  6,00  

- Titulartasuna aldatzeko eragiketak, 
testamentuen, dohaintzen, pertsona 
juridikoen arteko banantze eta bat-
egiteen… ondorioz 

0,35  80,00  
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OHAR OROKORRAK 

 
ESPAINIAKO ZOR PUBLIKOKO ERAGIKETAK 

 

- Argibideak: 
Atal honetako tarifak balore mota bakoitzeko (jaulkitzaile batek ezaugarri eta eskubide berberekin jaulkitako 
balore multzoko) izango dira aplikagarriak. 
Tarifa finkoa aukeran izango da, bezeroarekin berariaz hala hitzartu bada. 

 

- Gastu aplikagarriak: 

Dagokionean, liburuxka honetako “komisio eta gastu aplikagarriak" atalean agertzen diren gastuak ezarriko dira. 
 

- Zergen aplikazioa: 
Tarifei kasuan kasuko zergak erantsiko zaizkie. 

 
 

ZAINTZEA ETA ADMINISTRATZEA - Interesak abonatzea 
 

- Interesak abonatzea: 
Deskontura jaulkitako tituluen kasuan, komisio hori ez da aplikatuko. 



BALORE MERKATUKO ERAGIKETA ETA ZERBITZUETAKO GEHIENEZKO TARIFEN INFORMAZIO 
LIBURUXKA  

* Liburuxka honetako zenbatekoak eurotan daude 16 

 

 

 
CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO 

Erreg. zk. ofiziala: 3035 Indarrean data honetatik: 2016-10-01 

 
 
 
 

 

EMANDAKO HAINBAT ZERBITZU (ikusi oharra) 
 
 

EMANDAKO 
HAINBAT ZERBITZU 

Tarifa 

Efektiboaren 

%-a 

Nominalaren 

%-a 

Kontratuko Eragiketako 

gutxienekoa 

Finkoa 

- Entitatean 
gordailutu 
ez diren 
baloreen 
dibidenduak 
kobratzea 

1,50   6,00  

- Entitatean gordailutu 
ez diren baloreen 
interesak kobratzea 

1,50   6,00  

- Entitatean 
gordailutu ez diren 
baloreen Batzar 
Nagusietara 
joatearen primak 
kobratzea 

1,50   6,00  

- Entitatean gordailutu 
ez diren baloreen 
amortizazioak 

1,50   6,00  

- Entitatean 
gordailutu ez 
diren baloreen 
kapitala 
murriztea 

1,50   6,00  

- Entitatean 
gordailutu ez diren 
baloreen aldizkako -
edo ez- beste 
ordainketa batzuk 

1,50   6,00  

- Telefono bidezko 
abisuen zerbitzua 
(ikusi oharra) 

     



BALORE MERKATUKO ERAGIKETA ETA ZERBITZUETAKO GEHIENEZKO TARIFEN INFORMAZIO 
LIBURUXKA  

* Liburuxka honetako zenbatekoak eurotan daude 17 

 

 

 
CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO 

Erreg. zk. ofiziala: 3035 Indarrean data honetatik: 2016-10-01 

 
 
 
 
 

OHAR OROKORRAK 

 
EMANDAKO HAINBAT ZERBITZU 

 

- Argibideak: 
Tarifa finkoa aukeran izango da, bezeroarekin berariaz hala hitzartu bada. 

 

- Gastu aplikagarriak: 
Dagokionean, liburuxka honetako “komisio eta gastu aplikagarriak" atalean agertzen diren gastuak ezarriko dira. 

 

- Zergen aplikazioa: 
Tarifei kasuan kasuko zergak erantsiko zaizkie. 

 

OHAR BEREZIAK 

 
. - Telefono bidezko abisuen zerbitzua 

 

Sei hilean behin 2 euro kobratuko dira, zenbat abisu eman diren kontuan hartu gabe. 
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KOMISIO ETA GASTU APLIKAGARRIAK 

Gainera, Entitateak gastu hauek aplikatuko dizkio, dagokionean, bezeroari: 
 

- Espainiako eta atzerriko bigarren mailako merkatuetako eragiketetan, “Bitartekaritza-eragiketak errenta 
aldakorreko balore-merkatuetan" atalean (ETF akzioak eta partaidetzak) jasotakoak ez beste finantza-tresna 
batzuekin, eragiketa exekutatu eta likidatzeko beharrezkoak diren gastuak aplikatuko zaizkio bezeroari, erakundea 
kasuan kasuko merkatuko kide ez bada. 

 

- Merkatuek eta likidazio-sistemek jasanarazten dituzten tasa eta kanonak. 
 

- Posta-, telex-, fax- eta swift-gastuak, baldin eta halakorik badago. 
 

- Mezularitza-sistemak erabiliz gero, horretan sortutako gastuak, baldin eta bezeroak eskatu baditu. 
 

- Garraio- eta aseguru-gastuak, eragiketek baloreen lekualdatze fisikoa eskatzen dutenean. 
 

- Fede-emaile publikoak esku hartzearen, eskrituren eta kanpoko beste edozein kontzeptu justifikaturen ondoriozko 
gastuak. 

 

- Espainiako Bankuaren Anotazioen Zentralean negoziatutako zor publikoaren eragiketetan, komisio-hartzaile 
moduan jarduten denean, erakunde lagatzaileak aplikatzen dituen komisio eta gastuak ordaindu beharko ditu 
komisio-emaileak. 


