Llista dels serveis més representatius associats a un compte de pagament
Servei
Manteniment del compte.

Emissió i manteniment d'una targeta de
dèbit.

Emissió i manteniment d'una targeta de
crèdit.

Descobert exprés.

Definició
L'entitat gestiona el compte perquè el client
pugui operar amb ell.
L'entitat facilita una targeta de pagament
associada al compte del client. L'import de cada
una de les operacions realitzades amb la targeta
es carrega directament i en la seva totalitat al
compte del client.
L'entitat facilita una targeta de pagament
associada al compte del client. L'import total
corresponent a les operacions realitzades amb la
targeta durant un període de temps acordat es
carrega totalment o parcialment al compte del
client en la data acordada.
Al contracte de crèdit formalitzat entre l'entitat i el
client es determina si s'apliquen interessos per
les quantitats disposades.
L'entitat i el client acorden per endavant que
aquest últim pugui disposar de fons quan no
quedi saldo disponible en el seu compte. En
l'acord es determina la quantitat màxima de la
que pot disposar-se i si el client haurà d'abonar
comissions i interessos.

Descobert tàcit.

L'entitat posa fons a disposició del client que
supera el saldo disponible en el seu compte. No
existeix acord previ entre l'entitat i el client.

Transferència.

Seguint instruccions del client, l'entitat transfereix
fons des del compte del client a un altre compte.

Ordre permanent.

Seguint instruccions del client, l'entitat realitza
periòdicament transferències d'un import
determinat des del compte del client a un altre
compte.

Retirada d'efectiu
a dèbit mitjançant targeta en caixers
automàtics.

El client retira efectiu del seu compte a través
d'un caixer automàtic d'una altra entitat,
mitjançant targeta, a compte del saldo
disponible.
El client retira efectiu a través d'un caixer
automàtic de la seva entitat o d'una altra entitat,
mitjançant targeta, quan els fons estiguin coberts
per una línia de crèdit oberta per al client i amb
independència del saldo disponible en el compte.

Retirada d'efectiu
a crèdit mitjançant targeta en caixers
automàtics.
Servei d'alertes (SMS, e-mail o similar).

L'entitat remet informació sobre moviments
efectuats en el compte del client mitjançant
SMS, correu electrònic o una altra tecnologia
similar.

Negociació i compensació de xecs.

L'entitat realitza les gestions oportunes per
obtenir el cobrament d'un xec

