COMPTE «PER SER TU!» DE CAIXA BENICARLÓ

Caixa Rural Benicarló posa en marxa un programa per la condonació del pagament, a partir del 16 de desembre de 2017,
de determinades comissions derivades de la prestació de productes i serveis de caràcter financer a totes aquelles persones físiques que siguen clients de Caixa Benicarló i que complisquen les condicions que a continuació s’estableixen en els
apartats I i II.
Les presents Condicions Generals, que resulten d’aplicació al
Programa «Per ser Tu per a Particulars» es troben inscrites en
el Registre de condicions generals de la contractació i a disposició dels clients en qualsevol oficina de Caixa Rural Benicarló
i en www.caixabenicarlo.es.
CONDICIONS GENERALS DEL PROGRAMA
«PER SER TU» PER PARTICULARS
I. BENEFICIARIS

CLIENTS CONSUMIDORS
Participen en el present Programa tots aquells clients de Caixa Rural Benicarló, considerats com a consumidors (entenent-se per consumidor la persona física que, en les seues
relacions contractuals, actue amb un propòsit aliè a la seua
activitat empresarial o professional), titulars d’algun compte
corrent o llibreta d’estalvis, sempre que l’operatòria que es realitze en este compte es correspongue amb un ús particular
o domèstic.
COMPTES / LLIBRETES
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Hi participen tots els comptes corrents i llibretes d’estalvi actius, la titularitat del qual recaiga sobre clients consumidors,
tal com s’ha descrit en el punt anterior i complisquen les condicions descrites en el punt II, quedant exclosos els comptes que, en tot o en part, presenten una operativa relacionada
amb una activitat empresarial o professional.

5. Tenir ingressos domiciliats. S’entén completa aquesta condició en els següents casos:
  i. Nòmina: s’entendrà que el client és perceptor d’ingressos
domiciliats per nòmina, quan perceba abonaments periòdics mensuals derivats del treball per compte d’altre per import igual o superior al conjunt del mes a quatre-cents cinquanta (450) euros. Aquests ingressos s’identificaran com
a ingressos de nòmina sempre que es complisca una de les
següents condicions:
a. El pagador ordene una transferència des d’una altra entitat, i aquesta s’emeta d’acord amb la codificació establerta per a abonament de nòmines en la normativa
bancària relativa a compensació de transferències.
b. Es tracte d’ordres de pagament emeses per un pagador
de nòmines des de Caixa Rural Benicarló per mitjà del
Servei de pagament de nòmines.
Es requereix haver percebut almenys un ingrés d’acord amb
el que indica anteriorment durant el mes anterior a la revisió del programa.
ii. Pensió: s’entendrà que el client és perceptor d’ingressos
domiciliats per pensió, quan perceba abonaments periòdics mensuals ordenats per la Seguretat Social per import
d’almenys dos-cents (200) euros.
Es requereix haver percebut almenys un ingrés d’acord amb
l’indicat anteriorment, durant el mes anterior a la revisió del
programa.
iii.  Atur: s’entendrà que el client és perceptor d’ingressos domiciliats per atur, quan perceba abonaments periòdics
mensuals ordenats pel Servei Públic d’Ocupació Estatal per
import d’almenys dos-cents (200) euros.
Es requereix haver percebut almenys un ingrés d’acord amb
l’indicat anteriorment, durant el mes anterior a la revisió del
programa.

La participació en el Programa suposa l’acceptació de les presents Condicions Generals i dels procediments establerts per
Caixa Rural Benicarló per a aquestes.

6. Amb caràcter alternatiu als ingressos detallats en el punt
anterior, també podran beneficiar-se del programa, aquells
qui tinguen domiciliat en el seu compte, el pagament del Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social.

II. REQUISITS

III. SERVEIS GRATUÏTS QUE OFEREIX EL PROGRAMA

Els clients hauran de reunir les següents cinc (5) condicions,
perquè els serveis que més endavant es descriuen se’ls presten de forma gratuïta:

Els serveis gratuïts que s’ofereixen i les comissions que queden exonerades a tots els comptes de Caixa Rural Benicarló
amb finalitat Consumidor dels clients que complisquen els requisits indicats en els apartats I i II, són els següents:

1. Tenir més de 18 anys: s’entendrà que el client compleix
aquesta condició, quan la seua edat siga superior a divuit (18)
anys, i siga titular d’un compte corrent o llibreta d’estalvi.
2. Tenir la condició de Soci de Caixa Rural Benicarló, segons
els requisits fixats en els estatuts socials d’aquesta entitat financera (adquisició, com a mínim, d’una participació social,
amb un import nominal de 60,10 euros).
3. Tenir un saldo mitjà en el compte corrent, o llibreta d’estalvi,
amb un import mínim de 900 euros.
4. Utilitzar la targeta de dèbit un mínim de 3.000 euros anuals
(reintegraments per caixer i compres).

  i. Comissió de manteniment i administració dels comptes.
ii. Alta, emissió, tinença o renovació, de totes les targetes de
dèbit habituals o estàndard per al titular que complisca els
requisits. Queden excloses les targetes «affinity», o de marca compartida, i «business».
iii. Consulta de saldo amb targeta de dèbit en caixers de Caixa
Rural Benicarló i resta de Caixes Rurals associades.
iv. Retirada d’efectiu en caixers Caixa Rural Benicarló i resta de
Caixes Rurals associades amb targeta de dèbit.

v. La presentació o compensació de xecs i pagarés en euros
pagadors en el mercat nacional.
vi. Transferències nacionals, emeses en euros, amb informació del compte de destinació correcta i vàlida en format
IBAN / BIC.
La transferència haurà de ser emesa per caixer automàtic,
o Ruralvia.
vii. Transferències a Europa, subjectes al reglament 260/2012,
emeses en euros a estats membres de la UE, amb informació
del compte de destinació correcta i vàlida en format IBAN / BIC.
La transferència haurà de ser emesa per caixer automàtic,
o Ruralvia.
IV. INCLUSIÓ DE CLIENTS AL PROGRAMA

L’aplicació de les exempcions serà automàtica a partir de l’entrada en vigor del Programa pel sol fet que el client persona
física, considerada com a consumidor, complisca algun dels
requisits indicats a l’apartat II, sense necessitat d’emplenar
document addicional, o annex al contracte.
Trimestralment i al voltant del dia 16 de març, juny, setembre i
desembre (data de revisió del programa) es validarà el compliment d’aquests requisits, i en funció del seu resultat s’inclourà, mantindrà o exclourà al client en el programa per al següent període trimestral.
El benefici que aquí s’estableix no té caràcter de modificació
contractual, de manera que no podrà considerar-se consolidat per als contractes als quals afecta.
Els contractes dels comptes corrents, llibretes d’estalvi, targetes i qualsevol altre afectat pel Programa, recullen les comissions corresponents per a cada producte/servei, amb independència que, en virtut d’aquest programa, el client quede
exonerat del seu pagament.
V. BAIXA DE CLIENTS AL PROGRAMA

L’aplicació del benefici es mantindrà mentre el client complisca amb les condicions establertes en els apartats I i II.
Si en el procés de revisió trimestral s’incompleixen aquestes
condicions, el client perdrà els beneficis del programa, fins
que en un següent procés de revisió trimestral, les complisca
de nou, moment en què tornarà a beneficiar-se.
Caixa Benicarló deixarà sense efecte els avantatges econòmics d’aquest Programa quan es produïsca alguna de les següents circumstàncies:
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• El client deixe de complir les condicions descrites en els
apartats I i II.
• En cas de cancel·lació del compte per qualsevol motiu.
• Quan el client presente situacions d’impagament de deutes
amb Caixa Benicarló, per termini superior a un (1) mes.
• Quan segons el parer de Caixa Rural Benicarló els titulars del
compte hagen realitzat una actuació fraudulenta per obtenir l’exempció.
• Caixa Rural Benicarló podrà concedir altres beneficis addicionals als previstos en les presents Condicions Generals o
no exigir el compliment d’alguna de les condicions establertes per a aquests, sense necessitat que aquests beneficis ad-

dicionals els siguen comunicats als titulars, pel que la seua
aplicació quedarà subjecta al criteri de Caixa Rural Benicarló.
VI. DURADA DEL PROGRAMA

El Programa i els beneficis que aquest comporta entraran en
vigor el 16 de desembre de 2017 i tindran caràcter indefinit,
reservant-se Caixa Rural Benicarló la possibilitat de cancel·lar
aquest programa o de modificar les seues condicions en qualsevol moment.
VII. SUSPENSIÓ DEL PROGRAMA

Caixa Rural Benicarló es reserva el dret a suspendre el programa i/o a modificar les seues normes i condicions, comprometent-se a comunicar-ho adequadament per escrit a través del
tauler d’anuncis de les seues oficines o mitjançant el portal
d’internet (www.caixabenicarlo.es).
VIII. MODIFICACIÓ DEL PROGRAMA

Caixa Rural Benicarló es reserva el dret a modificar, per causes justificades, les condicions del Programa en qualsevol moment. Qualsevol modificació serà publicada al tauler
d’anuncis de les oficines de l’Entitat, o mitjançant el portal
web (www.caixabenicarlo.es).
IX. CAMPANYA PUBLICITÀRIA

En la publicitat que es realitze sobre el present Programa, s’inclourà, almenys, el següent text: «Segons condicions generals, disponibles en oficines Caixa Rural Benicarló i en caixabenicarlo.es». El text ha d’especificar els requisits d’accés al
Programa i les principals comissions exemptes sempre que el
contingut de la peça publicitària així ho requerisca.
X. RESOLUCIÓ DE CONTROVÈRSIES

Qualsevol qüestió que pogués sorgir en la interpretació o aplicació d’aquestes Condicions Generals serà resolta pel «Servei
d’Atenció al Client» de Caixa Rural Benicarló, a la competència i decisió sobre això, queden sotmesos, des d’ara, els clients
de Caixa Rural Benicarló que participen en aquest programa.
Els clients hauran de dirigir-se a:
Departament d’atenció al client
Caixa Rural Benicarló S. Coop. de Crèdit V.
Av. Joan Carles I, 18 - 12580 Benicarló.
Telèfon 964 46 04 24, Fax 964 46 70 62
email: sac@caixabenicarlo.es

