Jove!
DES DE 14 FINS 30 ANYS
Per ser jove, podràs gaudir
de les millors condicions*
Sense comissió de manteniment,
targeta de dèbit gratuïta, emissió
gratuïta de transferències per
Internet i mòbil, pagaments amb
mòbil, Carnet Jove amb assegurança
de viatge, banca web, mòbil i tablet...
i molt més!

La nostra gent,
el nostre compromís
(*) Segons condicions generals disponibles en les
oﬁcines de Caixa Benicarló i www.caixabenicarlo.es

www.caixabenicarlo.es

Programa Jove! a través del qual Caixa Benicarló
ofereix els millors avantatges als seus clients entre
14 i 30 anys.
Avantatges
Transferències SEPA nacionals i dins la Unió Europea sense cost des de Banca Internet i Banca Mòbil.
Sense comissió de manteniment.
Carnet JOVE integrat en una targeta de dèbit Visa
Electron contactless:
· Comissió emissió i manteniment gratuïta*.
· Assegurança de viatges gratuïta.
· Assegurança d’accidents gratuïta.
Reintegrament en caixers amb Carnet Jove
· Caixa Benicarló, grup Caja Rural, Banco Popular,
Grup Cajamar, Laboral Kutxa, Banco Pichincha,
Bankinter, Bankoa, Banco Popolare Ética, Novobanco, Deutsche Bank, Evo Banco: 0 €. **
· Resta d’entitats: comissió que l’entitat propietària del caixer cobra a Caixa Benicarló.
Banca virtual qualsevol que siga el teu dispositiu,
consulta i fes operacions on vulgues i quan vulgues.
Pagaments amb mòbil a Caixa Benicarló t’oferim
totes les modalitats de pagament amb mòbil:
BIZUM, DIMO, compres en comerços ....

www.caixabenicarlo.es

Este nombre és indicatiu del
risc del producte, sent 1/6
indicatiu de menor risc i 6/6
de major risc

Amb el coneixement de l’IVF.

Informació exigida per l’OM
ECC/2316/2015: Caixa Rural
Benicarló, S. Coop. de Crèdit V., està
adherida al Fons de Garantia de
Dipòsits d’Entitats de Crèdit previst
en el Reial Decret 16/2011, de 14
d’octubre. L’import garantit té com a
límit 100.000 Euros per depositant en
cada entitat de crèdit.

* Només repercutim la quota de la Generalitat Valenciana cada dos anys.
** Relació d’entitats modificable en funció dels diferents acords subscrits per Caixa
Benicarló amb altres entitats.

Caixa Rural Benicarló posa en marxa un programa a partir de
l’1 de maig de 2018 per la condonació del pagament 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 "Compte Jove!" 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.

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 corresponga amb un ús particular o domèstic.

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

Els clients hauran de reunir les següents condicions, perquè
els serveis que més endavant es descriuen se'ls presten de
forma gratuïta:

www.caixabenicarlo.es

1. Tenir entre 14 i 30 anys: S'entendrà que el client compleix
aquesta condició, quan la seua edat siga superior a catorze
(14) anys i inferior a trenta (30) anys, i siga titular d'un compte
corrent o llibreta d’estalvi.
2. Tenir contractat el Carnet Jove de la Generalitat Valenciana
a través de Caixa Benicarló.
3. Ser usuari de Ruralvia que dona accés a tots els serveis de
banca Internet i mòbil de Caixa Benicarló i tenir contractada la
correspondència electrònica o bústia virtual.

Els serveis gratuïts que s'ofereixen i les comissions que queden
exonerades a tots els Comptes Caixa Rural Benicarló amb

finalitat Consumidor dels clients que complisquen els requisits
indicats en els apartats I i II, són els següents:
 Comissió de Manteniment i administració dels comptes.
 Alta, emissió, Tinença o Renovació, de les Targetes de
dèbit vinculades al programa del Carnet Jove de la
Generalitat Valenciana. Es repercutirà la taxa autonòmica
per l’emisió del Carnet Jove, que té un caràcter bianual.
 Consulta de saldo amb targeta de dèbit en caixers de Caixa
Rural Benicarló i resta de Caixes Rurals associades.
 Retirada d'efectiu en caixers de Caixa Benicarló, grup Caja
Rural, Banco Popular, Grup Cajamar, Laboral Kutxa, Banco
Pichincha, Bankinter, Bankoa, Banco Popolare Ética,
Novobanco, Deutsche Bank, Evo Banco.
 Alta i utilització de Banca electrònica i mòvil.
 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.
 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.

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.
El benefici que aquí s'estableix no té caràcter de modificació
contractual, de manera que no podrà considerés 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.

L'aplicació del benefici es mantindrà mentre el client
complisca amb les condicions establertes en els apartats I i II.
Caixa Benicarló deixarà sense efecte els avantatges
econòmics d'aquest Programa quan es produïsca alguna de
les següents circumstàncies:
 El client deixe de complir les condicions descrites en els
apartats I i II.
 En el moment que el titular del compte complesca els 30
anys
 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 addicionals els siguen comunicats
als titulars, pel que la seua aplicació quedarà subjecta al
criteri de Caixa Rural Benicarló

programa i/o de modificar les seues condicions en qualsevol
moment.

En el cas que el client estiga laboralment actiu o a l’atur,
passarà al programa “Per ser tu” les bases del qual es poden
obtenir a les oficines de Caixa Benicarló o a
www.caixabenicarlo.es. S'entén completa aquesta condició en
els següents casos:

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).

www.caixabenicarlo.es

 Es requereix haver percebut almenys un ingrés d'acord
amb el que indica anteriorment durant el mes anterior a
la revisió del programa.
 Pensió: S'entendrà que el client és perceptor d'ingressos
domiciliats per pensió, quan percebi 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.
 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, dur davant el mes anterior a
la revisió del programa.
 Amb caràcter alternatiu als ingressos detallats en el punt
anterior, també són beneficiaris del programa “Per ser
tu”, aquells que tinguen domiciliat en el seu compte, el
pagament del Règim Especial de Treballadors Autònoms
de la Seguretat Social.
VI. DURADA DEL PROGRAMA
El Programa i els beneficis que aquest comporta entraran en
vigor l’1 de maig de 2018 i tindran caràcter indefinit, reservantse Caixa Rural Benicarló la possibilitat de cancel·lar aquest

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

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
Amb el coneixement de l’IVF

 Nòmina: S'entendrà que el client és perceptor
d'ingressos domiciliats per Nòmina, quan percebi
abonaments periòdics mensuals derivats del treball per
compte d'altri 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:
 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.
 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.

VII. SUSPENSIÓ DEL PROGRAMA

