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Contracte de Compte de Servei d'Inversions

 
CONDICIONS GENERALS 

1. OBJECTE. 
Aquest contracte té per objecte la gestió de fons destinats exclusivament a atendre els moviments de diners derivats de la contractació amb 
Ibercaja, per part dels titulars del compte, de dipòsits a termini, fons d'inversió, plans de pensions, assegurances d'estalvi inversió i 
qualsevol mena de valor o actiu financer de renda fixa o variable. No és un compte, per tant, destinat a donar un servei de caixa, sinó a 
atendre exclusivament els moviments derivats de l'activitat dels productes esmentats, sempre que hi hagi absoluta coincidència entre els 
titulars d'aquells productes i els del compte. 
L'operatòria està limitada a moviments d'efectiu en caixa, transferències, traspassos i xecs que causin càrrecs i abonaments amb origen, o 
destí, en els productes esmentats; Ibercaja no concedirà descoberts.  
Aquest compte no admet cap moviment mentre el saldo estigui retingut, sent d'aplicació les condicions generals de valoració establertes 
amb caràcter general per als comptes a la vista. 
Aquest compte no admet domiciliacions, ni talonaris, ni pot ser associat a cap mitjà de pagament ni a contractes d'Ibercaja Directo.  
Aquest compte no merita comissions de manteniment, ni interessos. No obstant això, són d'aplicació a càrrec del titular les despeses i les 
comissions derivades d'actuacions o situacions que puguin donar-se a l'empara d'aquest contracte i que figurin en el fullet oficial de tarifes 
(que, a títol enunciatiu, i no exhaustiu, són: manipulació d'efectiu amb càrrec o abonament en el compte, cobrament de xecs amb 
abonament en el compte, emissió de xecs bancaris amb càrrec en el compte i transferències que tenen com a destí o origen Ibercaja, i 
altres entitats i càrrec o abonament en el compte). 

2. INTERVINENTS.  
Intervenen en el compte les persones següents: 
• Titular:  

És qui contracta el compte amb Ibercaja. L'ordre de titularitat no atorga cap distinció de drets o obligacions. Per donar d'alta un nou titular 
s'exigeix la firma d'un nou contracte signat per tots els titulars, mantenint-se el número de compte previ; per donar de baixa un titular 
s'exigeix la resolució del contracte i la cancel•lació prèvia del compte, procedint-se a la firma d'un nou contracte amb obertura d'un nou 
compte. 

• Autoritzat:  
És el facultat per la llei o per la voluntat del TITULAR en aquest acte per realitzar operacions. La incorporació o baixa d'autoritzats exigeix 
la firma d'un nou contracte signat per tots els titulars, mantenint-se el compte anterior. El titular s'obliga a notificar fefaentment a Ibercaja 
qualsevol revocació de facultats a l'autoritzat; fins que es rebi aquella notificació, seran totalment vàlids, eficaços i vinculants per al titular 
els actes realitzats per l'autoritzat.  

3. CONDICIONS DE DISPOSICIÓ.  
La disposició i cancel•lació del compte es fa d’acord amb el que s'indica a les Condicions particulars, entenent-se com: 

• «Sense condicions»: quan hi ha un únic intervinent. Sense limitacions. 
• «Conjunta»: quan hi hagi diversos intervinents s'exigeix el consentiment de tots ells. 
• «Indistinta»: quan, havent-hi diversos intervinents, n'hi ha prou amb el consentiment de qualsevol d'ells (ja sigui titular o 

autoritzat). 
• «Altres condicions»: per a casos diferents dels anteriors, es detallen les condicions en les Condicions particulars o, si s’escau, 

en document annex. 
Els TITULARS poden sol•licitar d'IBERCAJA la modificació de les condicions de disposició. Si es pretenen altres condicions menys 
restrictives, ho han de sol•licitar tots els titulars. Si es pretenen altres condicions més restrictives, ho han de sol•licitar els TITULARS que 
tinguin per ells mateixos capacitat per disposar del compte, sempre que les condicions resultants no atorguin cap privilegi especial de 
disposició a cap dels TITULARS; davant el canvi cap a condicions més restrictives de disposició, Ibercaja pot, sense previ avís, 
anul•lar totes les domiciliacions anteriorment existents, sigui qui sigui qui les hagi ordenat. 
En cas de conflicte IBERCAJA pot immobilitzar el compte o consignar el seu saldo. 
Per a la disposició en efectiu d'un import superior a 6.000 euros, en un o diversos cops, en un mateix dia, IBERCAJA pot exigir un preavís 
de dos dies hàbils bancaris. 

4. BLOQUEIG DEL COMPTE. 
Ibercaja, amb caràcter extraordinari, pot tant immobilitzar el compte (per a abonaments, per a càrrecs o per a tots dos) així com consignar 
el seu saldo en qualsevol dels casos següents (i) conflicte o disconformitat greu entre els intervinents o, si s’escau, els seus drethavents, (ii) 
fets objectius reveladors d'actuacions il•lícites relacionades amb el compte o la seva operatòria, (iii) incompliment de les mesures 
establertes per les exigències de la legislació en matèria de prevenció de blanqueig de capitals. 

5. RESPONSABILITAT I COMPENSACIÓ DE SALDOS.  
Amb independència de la titularitat del compte o les condicions de disposició, tots ELS TITULARS han de respondre solidàriament enfront 
d'IBERCAJA per qualsevol obligació dimanant del que aquí s’ha pactat. 
Els TITULARS autoritzen expressament i irrevocablement IBERCAJA perquè, amb la finalitat de cancel•lar o reduir tota classe de dèbit que 
qualsevol d'ells (encara que sigui amb altres cotitulars) mantingui amb IBERCAJA, aquesta entitat pugui unilateralment aplicar o traspassar 
els saldos creditors de qualsevol compte o dipòsit (de valors, fins i tot fent la seva venda, o de diners en qualsevol moneda) dels quals 
pugui disposar com a TITULAR. 

6. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE. 
IBERCAJA es reserva el dret de modificar els termes del contracte (en especial, els tipus d'interès, les comissions i les 
condicions de liquidació del compte, que figuren en les Condicions Particulars). Les modificacions han de ser comunicades al 
TITULAR prèviament a la seva aplicació per qualsevol dels procediments següents: 

• Notificació escrita adreçada a la persona i al domicili que figuren en les Condicions Particulars per a la recepció de 
correspondència, amb una antelació mínima de quinze dies naturals anteriors a la seva aplicació. 

• Anunci en un lloc visible a totes les oficines d'IBERCAJA durant els dos mesos anteriors a la seva aplicació. 
S'entén que EL TITULAR està conforme amb les noves condicions si en els terminis esmentats no manifesta el contrari; en aquest cas,  
pot optar per resoldre el contracte, aplicant-se a la liquidació per cancel•lació les condicions econòmiques prèvies a la modificació 
comunicada. 

7. VALORACIÓ D'OPERACIONS. 
Per a la valoració d'operacions, s'han d’aplicar els criteris establerts per l'Ordre Ministerial de 12 de desembre de 1989 i la Circular 8 de 
1990 del Banc d'Espanya, que apareixen reflectits en el fullet annex a aquest contracte.  
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8. MORT. 
ELS TITULARS, els seus drethavents i autoritzats queden obligats incondicionalment a notificar a IBERCAJA la mort de qualsevol 
dels TITULARS, així com la part del saldo la propietat del qual, a la data de la defunció, corresponia al mort. Si no s’ha designat la part que 
li corresponia, s'entén que li pertany la part alíquota del saldo a la data de la mort. En cas de disconformitat entre els interessats 
IBERCAJA pot immobilitzar el saldo o consignar-lo, i totes les despeses que s'ocasionin seran deduïbles del dipòsit. 
El saldo atribuït al mort quedarà bloquejat a l'espera de l'acreditació per part dels interessats del dret successori, així com del pagament 
del tribut que sigui procedent. 
Qualsevol disposició del saldo per part de TITULARS o autoritzats, en cas de mort de qualsevol TITULAR, sense que s’hagi manifestat a 
IBERCAJA aquest fet, s'entén que la fan sota la seva exclusiva responsabilitat, i que assumeixen totes les conseqüències que es derivin 
d’aquest acte; a més, aquesta disposició es considerarà declaració expressa que el saldo disposat no era propietat del difunt. 

9. NOTIFICACIONS, CORRESPONSAL i CONFORMITAT DE SALDOS. 
Amb caràcter general, es considera com a domicili del TITULAR per a notificacions el que s’ha indicat en aquest document, sens perjudici 
de les modificacions degudament comunicades a IBERCAJA; no obstant la llibertat dels intervinents per fixar la seva residència on 
considerin oportú, EL TITULAR ha de designar un corresponsal per a notificacions el domicili del qual estigui sempre dins dels límits del 
territori nacional. 
El titular designa com a corresponsal, per rebre la correspondència generada pels moviments del compte, la persona que s'especifica en 
les CP (“Correspondència”), encara que no sigui TITULAR ni autoritzat; en cas que hi hagi corresponsal, Ibercaja queda alliberada de les 
obligacions d'informació al TITULAR que no sigui corresponsal. 
Quan l'instrument operatiu sigui una llibreta, els assentaments s'han d'anotar en la mateixa llibreta. Amb aquesta finalitat, EL TITULAR es 
compromet a presentar-la, com a mínim, al final de cada any natural, a fi de reflectir-hi els moviments pendents d'anotació. EL TITULAR 
consent que tots els assentaments pendents d'anotació en la llibreta es podran refondre en un de sol si incompleix aquesta obligació de 
presentació. 
S'entén que el TITULAR presta la seva conformitat a tots els assentaments registrats en el compte, llevat que manifesti la seva 
disconformitat en el termini de tres mesos des de la comptabilització de l’assentament respectiu; el silenci del TITULAR durant aquest 
termini de tres mesos es considera l’equivalent d'una conformitat expressa amb els assentaments comptabilitzats. Sens perjudici de 
l'anterior, seran així mateix aplicables altres terminis més breus i específics de devolució marcats per a cada operació (en especial, els 
corresponents a càrrecs per rebuts i efectes), passats els quals també s'entendrà prestada la conformitat expressa pel TITULAR. 
Per tot això, els intervinents assumeixen l'obligació de consultar sovint els moviments del compte. 

10. VIGENCIA. 
Aquest contracte té una durada indefinida, i qualsevol de les parts el pot resoldre sense necessitat d'al•legar cap causa. La liquidació del 
compte conseqüent amb la rescissió del contracte s’ha de fer d'acord amb les condicions econòmiques aplicables en aquell moment. 
En el cas que la resolució s'insti per IBERCAJA, s’ha de produir prèvia comunicació a qualsevol dels TITULARS feta per qualsevol mitjà 
admissible en Dret, amb una antelació mínima de quinze dies. 
No obstant això, aquesta comunicació prèvia no és necessària quan el compte estigui en saldo deutor i sense que hi hagin operat els 
intervinents durant, almenys, dos anys. Tot això sense que suposi cap renúncia a les accions que assisteixen IBERCAJA per rescabalar-se 
de l'import carregat. 
Quan s'insti pel TITULAR en qualsevol moment mitjançant la retirada dels fons i la firma del justificant oportú. A aquest efecte, es trobaran 
legitimats per cancel•lar el compte els intervinents, atenent a la forma de disposició, i n’hi ha prou amb tantes firmes per cancel•lar com per 
disposar. A més, i amb caràcter previ, EL TITULAR està obligat a tornar a IBERCAJA tots els instruments i mitjans operatius del compte i a 
liquidar el saldo deutor i els assentaments pendents que hi pugui haver; si posteriorment sobrevenen assentaments que no s'han liquidat, 
tots ELS TITULARS han de respondre solidàriament del seu pagament i hi serà aplicable el que preveu la clàusula «Descoberts».  

11. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. 
Els intervinents declaren que coneixen l'existència d'un fitxer d'IBERCAJA, ubicat a la seu social (plaza Paraíso, 2 – 50008 Saragossa), 
amb les seves dades de caràcter personal incorporades per concertar, desenvolupar i incrementar la relació negocial amb Ibercaja i en 
consenten el tractament, en totes les modalitats previstes a la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal. Així 
mateix, els intervinents s'obliguen a comunicar a Ibercaja qualsevol modificació que es produeixi en aquestes dades.  
Els intervinents consenten que Ibercaja pugui tractar les seves dades personals amb fins publicitaris i de prospecció comercial, de manera 
que pugui enviar-los ofertes, de manera general o adaptades al seu específic perfil comercial, de tots aquells productes i serveis d'Ibercaja, 
dels productes i serveis de les entitats del grup Ibercaja –l’activitat de les quals està recollida en el tauler d'anuncis de cadascuna de les 
oficines d'Ibercaja i al web–, de les promocions comercials que dugui a terme Ibercaja de productes propis i d'altres empreses, dels serveis 
i activitats de l'Obra Social i Cultural d'Ibercaja. 
Els intervinents queden notificats que, en aquest acte, totes les seves dades (actuals i futures) siguin comunicades a les empreses del grup 
Ibercaja (la raó social, el tipus d'activitat i el domicili de les quals estan recollits en el tauler d'anuncis de cadascuna de les oficines 
d'Ibercaja i a www.ibercaja.es), i hi consenten. En el cas que s'integrin noves entitats en el grup Ibercaja, la comunicació es produirà 
transcorregut un mes des de la inclusió de l'entitat en el tauler d'anuncis esmentat, de la qual cosa queden assabentats i hi consenten. 
Igualment, els intervinents queden notificats que, en aquest acte (o, en cas de no tenir vinculació amb aquelles entitats, en el moment en 
què sol•liciti o formalitzi amb aquelles qualsevol operació), són comunicades a Ibercaja totes les seves dades de caràcter personal que 
conté el fitxer de totes aquelles entitats, i hi consenten. La finalitat d'aquestes cessions és la de rebre informació publicitària i promocional 
dels productes i els serveis de cadascuna de les empreses del grup Ibercaja, la d'assegurar el bon terme de les operacions amb el grup 
Ibercaja i la de permetre iniciar, desenvolupar i incrementar la relació negocial amb el grup Ibercaja. 
Així mateix, els intervinents presten el seu consentiment tant a Ibercaja com a les entitats del grup Ibercaja, perquè els puguin remetre 
qualsevol comunicació comercial o publicitària, així com qualsevol altra comunicació, a través del correu electrònic o de qualsevol altre 
mitjà de comunicació electrònica equivalent (correu electrònic, SMS...). 
Declaren que coneixen els drets que els assisteixen de revocació, accés, oposició, rectificació i cancel•lació de les seves dades personals 
incloses en els fitxers d'Ibercaja i a la resta d'entitats del seu grup, que poden exercitar mitjançant un escrit adreçat al Servei d'Atenció al 
Client d'Ibercaja (plaza Basilio Paraíso, 2 – 50008 Saragossa) o mitjançant un correu electrònic a l’adreça atencioncliente@ibercaja.es. 
Així mateix, els intervinents declaren que saben que disposen d'un procediment per expressar la negativa al tractament de les 
seves dades personals amb els fins especificats en aquesta clàusula, mitjançant l’emplenament d'un formulari addicional a 
aquest contracte, per la qual cosa les declaracions de negativa a tractaments específics expressades en aquell document 
prevaldran al que disposa en aquesta clàusula. 
Per al cas que el titular remeti a IBERCAJA documents o crèdits (ja sigui en cessió, avançament o gestió de cobrament) per tal que siguin 
abonats en el compte, el TITULAR autoritza l'entitat en la qual està domiciliat el pagament dels documents i crèdits remesos perquè, 
actuant pel seu compte i interès, requereixi de pagament els obligats que resultin per raó dels esmentats documents i crèdits per al cas que 
aquests resultin impagats, i faculta, així mateix, qualsevol de les entitats anteriors perquè faciliti informació a prestadors de serveis sobre 
solvència patrimonial i crèdit, en relació amb els incompliments relatius als documents i crèdits cedits. El TITULAR s'obliga a comunicar de 
manera immediata i suficient a IBERCAJA el pagament posterior del deute per part de l'obligat, i assumeix les responsabilitats que es 
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puguin derivar de l'incompliment d’aquesta obligació i, en conseqüència, del manteniment inexacte de dades en els fitxers dels prestadors 
de serveis indicats anteriorment. 
Així mateix, el TITULAR declara que sap que, en cas que es produeixin descoberts en el compte, les dades relatives al seu impagament 
poden ser comunicades a fitxers d'informació sobre solvència patrimonial i crèdit. 
En cas que algun intervinent no assisteixi a la firma, el compareixent assegura a Ibercaja que les persones absents han prestat tots els 
consentiments enunciats abans i també que coneixen els drets que s'han expressat. 

12. TRANSFERÈNCIES A TRAVÉS DEL SISTEMA SWIFT. 
Les entitats de crèdit i altres proveïdors de serveis de pagament, així com els sistemes de pagament i prestadors de serveis tecnològics 
relacionats als quals es transmetin les dades per portar a terme la transacció, poden estar obligats per la legislació de l'Estat on estiguin 
situats, o per acords conclosos per aquest, a facilitar informació sobre la transacció a les autoritats o organismes oficials d'altres països, 
situats tant dins com fora de la Unió Europea, en el marc de la lluita contra el finançament del terrorisme i formes greus de delinqüència 
organitzada i la prevenció del blanqueig de capitals.  

13. LLOC DE COMPLIMENT. 
Com a lloc de compliment d'aquest contracte es pacta l'oficina on consta obert el compte i que és la que apareix en les Condicions 
particulars d'aquest document com a part integrant de la codificació del CCC (Codi Compte Client). 

14. SUBSTITUCIÓ DE CONTRACTES PREVIS. 
Aquest contracte anul•la i substitueix qualsevol altre d’anterior el suport comptable del qual sigui el Codi de Compte Client indicat en les 
Condicions Particulars. 
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