1. orr. 4tik

BALORAZIO ARAUAK
Eragiketa motak

ZORDUNKETAK
Interesen sortzapenen efekturako
balorazio-data

TXEKEAK
1.

Leihatilan edo barne konpentsazioz
ordainduta libratutako bulegoan.

Ordainketaren egun berean.

2.

Bestelako bulego edo entitateek egindako
ordainketa sendoak.

Ordainketaren egun berean, bulego
ordaintzaileak ordainketaren eguna
adieraziko duen bere zigilua jarri beharko
du. Betebehar hau faltako balitz, kontuan
kargatutako balio-egunean zordunduko da.

3.

Bestelako bulego edo entitateak
kobrantzan hartutakoak.

Ordainketaren egun berean.

DIRU ATERATZEAK EDO XEDAPENAK
TRANSFERENTZIA AGINDUAK, ENTREGA
AGINDUAK EDO ANTZERAKOAK
ITZULITAKO EFEKTUAK

Ordainketaren egun berean.

1.
2.

Epemuga egunean.
Kontuan abonatzerakoan emandako balorazio
egun berean.

Deskontatutako efektuak
Itzulitako txekeak

Zordunketaren egun berean (1. oharra)

Aldizkako ORDAINAGIRIAK, kontuan
egin beharreko zordunketa aurrez
zordunak baimenduak.
1.
2.

Deskontatutako efektuak
Itzulitako txekeak

DIBISEN EROSKETA
BALIOEN EROSKETA

HELBIDERATUTAKO EFEKTUAK

KREDITU TXARTELEN DERIBATUAK EDO
ANTZEKOAK

ATZERRIRA AGINDUTAKO
TRANSFERENTZIAK

BESTELAKO ERAGIKETAK

Zordunketa eguna.
Abonuan aplikatutako balorazioa.
Dibisen entregaren egun berean.
Burtsako erosketaren egun berean.
Efektuen ordainketa gordailu-entitate batean
helbideratuta badaude (bai efektua bera bai
kobrantza-abisua), mugaeguneko balioarekin
zordunduko dira igorpenduaren kontuan, hala
helbideratutako entitatearen zorrotik
badatoz, nola entitateek edozein
konpentsazio-sistemaren edo banku arteko
kontu baten bidez aurkezten badituzte (2.
oharra).
Atxikidura kontratuaren arabera.
Kontu-zordunketa transferentzia onartzen den
egun berean egingo da.
Transferentziaren balio-data kontuzordunketaren data bera izango da, edo hori
gauzatzeko data, geroagokoa bada.
Transferentziaren dibisa eta zordunketakontukoa ezberdinak badira, dibisa horren
merkatuko bi egun baliodun geroagokoa izan
daiteke balio-data.

3. oharra.

2. orr. 4tik

BALORAZIO ARAUAK
Eragiketa motak

ABONUAK
Interesen sortzapenen efekturako
balorazio-data

ESKU DIRUZKO ENTREGAK
1.
2.

Kontsumitzaileak
Ez kontsumitzaileak

Entregaren egun berean.
Entregaren hurrengo balio-egunean.

TXEKE BIDEZKO ENTREGAK
1.
2.

Entitatearen beraren kargura (edozein
bulegotan).
Bestelako entitateen kargura (Espainiako
bankua barne)

Agindu emaileari zordunketa egindako egun
berean.
Agindu emaileari zordunketa egin eta hortik
bigarren balio-egunean (4. oharra).

EFEKTUEN DESKONTUA

Interesen kalkulua hasten den egunean (5.
oharra).

Aldizkako ORDAINAGIRIEN AURKEZPENA,
kontuan egin beharreko zordunketa
aurrez zordunak baimenduak.

Zordunketaren egun berean.

DIBISEN SALMENTA
BALIOEN SALMENTA
DIBIDENDUEN, INTERES ETA
AMORTIZATUTAKO TITULUEN, GORDAILUAN
SARTUTAKO BAIOEN ABONUA.
EN CUENTAS DE TARJETAS DE CREDITO,
DE GARANTÍA DE CHEQUES Y SIMILARES.

ATZERRITIK JASOTAKO TRANSFERENTZIAK

BESTELAKO ERAGIKETAK

Dibisaren lagapena egin eta hurrengo balio
egunean.
Burtsako salmenta egin eta hurrengo balio
egunean.
Zordunketaren egun berean.

Egun berean.
Kanpotik jasotako transferentzia-aginduetan,
bezero onuradunaren kontuko ordainketaren
balio-data entitatearen fondoen
ziurtapenaren egun berekoa izango da, baldin
eta kontuko dibisa eta aginduarena
ezberdinak badira; kasu horretan, dibisa
horren merkatuko bi egun baliodun geroagokoa
izan daiteke balio-data.

3. OHARRA

BALORAZIO ARAUAK

3. orr. 4tik

1. Oharra.
Korreoz agindutako transferentzietan, aginduaren eguna entitatean
jasotzen den eguna izango da.
2. Oharra.
Efektuak Kanbioaren eta Txekearen 19/1985 Legeak, uztailaren 12koak,
ezarritako epean aurkezten badira kobratzera. Bestela, igorpenduaren
kontuan zorduntzen den egun berean.
3. Oharra.
Berariaz jasotzen ez diren gainerako eragiketetan, zordunketak eta
ordainketak apuntea egiten den egun baliodun berean balioetsiko dira,
entitatetik kanpoko fondo-mugimendurik egiten ez bada. Bestela,
apuntearen dataren hurrengo egun baliodunean balioetsiko dira
ordainketak.
4. Oharra.
Efektua izan deza, egun hau transferentziari dagokion informazioan agertu
beharko da.

5. Oharra.
Interesen kalkuluan ez da sartuko efektuaren mugaegun-data.
6. Oharra.
Larunbatak balio egun izatea eragiketa motarren araberakoa izango da.
Formalizazioa atzeratu beharko balitz entitateari ez dagozkion
arrazoiengatik (ogasunari ordainketak, Burtsako eragiketak, elkartruke
sistemak, e.a.) ez da balio eguna izango. Gainontzeko kasuetan
zeintzuetan eragiketa egunean bertan formalizatu daitekeen, balio eguna
izango da.
7. Oharra.
Dibisen erosketetan edo salmentetan, kontuan hartu beharko da aurrez
aipatutako salerosketari emandako balorazioa.

ATZERRIKO ERAGIKETETARAKO BALORAZIO ARAUAK
Eragiketa motak

1.
2.

Dibisen erosketa.
Dibisen salmenta.

3.

Billeteen erosketa.
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Interesen sortzapenen efekturako
balorazio-data
Dibisen entregaren egun berean.
Dibisaren lagapena egin eta hurrengo balio
egunean.
Esku diruaren entrega egin eta hurrengo
balio egunean.

FONDOEN ETA BALIOEN ETA ZOR PUBLIKOAREN KUDEAKETAREN BALORAZIO ETA
XEDAPEN ARAUAK.
BURTSAKO ERAGIKETAK
EROSKETAK:
-

Balioen xedapena: Burtsan erosketa egiten den egun berean.
Karguaren balio data: Burtsan erosketa egiten den egun berean.

SALMENTAK:
-

Fondoen xedapena: Gehienez ere, likidazioa egin eta hurrengo balio
egunean.

-

Abonuaren balio data: Burtsan saldu eta hurrengo balio egunean.

KUPOIAK, DIBIDENDUAK ETA BESTELAKO KOBRANTZAK, ALDIZKAKOAK IZAN EDO EZ
-

Fondoen xedapena: Gehienez ere, gordailuzainaren eskuetan utzi eta
hurrengo balio egunean.

-

Balio eguna: Abonuaren egun berean.

INTSULDAKETAK
Aginduak, gehienez ere, jasotzen diren egunetik hasi eta hurrengo bi
balio egunetan egingo dira.

BESTELAKO ERAGIKETAK
Zordunketak eta abonuak oharra idazten den egun berean baloratuko dira,
baldin eta Entitatetik kanpo fondoen mugimendurik egoten ez bada;
egotekotan, oharra idatzi eta hurrengo balio egunean baloratuko dira
abonuak.
ZOR PUBLIKOAREN KUDEAKETA KONTUKO ANOTAZIOETAN. Zorra idatzita duten
eragiketetan, balioen jaulkipen eta amortizazioan zein interesen
ordainketetan, Entitate Kudeatzaileek esku diruzko likidazioetan, beren
bezeroei Anotazioen Zentralak aplikatutako balio egun bera aplikatuko die
mota honetako eragiketa bakoitzerako.

