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Contracte de compte de dipòsit a la vista en divisa

 
 

CONDICIONS GENERALS 
 
1. OBJECTE. Aquest contracte té per objecte l'obertura i gestió d'un compte de dipòsit irregular a la vista per a la prestació d'un servei de caixa 
mitjançant la realització per part d'Ibercaja d'operacions per compte i encàrrec del titular i la rendibilització, si s’escau, dels fons dipositats d'acord 
amb les condicions que s’estableixin en cada cas i per a cada modalitat. 
 
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, tot mantenint el número de compte previ; per donar de baixa un titular s’exigeix la 
resolució del contracte i la cancel·lació del compte previ, i se signa un nou contracte amb obertura d’un nou compte. 

• Persona autoritzada: és la persona facultada per la llei o per la voluntat del titular en aquest acte per efectuar operacions. La incorporació o baixa 
de persones autoritzades exigeix la firma d'un nou contracte signat per tots els titulars, tot mantenint el compte anterior. El titular es compromet a 
notificar fefaentment a Ibercaja qualsevol revocació de facultats a la persona autoritzada; fins que es rebi aquesta notificació, els actes portats a 
terme per la persona autoritzada seran totalment vàlids, eficaços i vinculants per al titular. 
 
3. CONDICIONS DE DISPOSICIÓ. La disposició i cancel·lació del compte s’efectua d’acord amb el que indiquen les condicions particulars, entenent-
se com a: 
• «Sense condicions»: quan hi ha un únic intervinent. Sense limitacions. 
• «Conjunta»: quan hi ha diversos intervinents i s'exigeix el consentiment de tots ells. 
• «Indistinta»: quan hi ha diversos intervinents i és suficient el consentiment de qualsevol d'ells (ja sigui titular o persona autoritzada). 
• «Altres condicions»: per a casos diferents dels anteriors, es detallen les condicions a les condicions particulars o, si s’escau, en el 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, sense avís previ, pot anul·lar totes les domiciliacions existents anteriorment, sigui qui 
sigui qui les hagi ordenat. 
En cas de conflicte Ibercaja pot immobilitzar el compte o consignar-ne el saldo. 
Per a la disposició en efectiu d'un import superior equivalent a 6.000 euros, en un o diversos cops, en un mateix dia, Ibercaja pot exigir un preavís de 
dos dies hàbils bancaris. 
 
4. RESPONSABILITAT I COMPENSACIÓ DE SALDOS: amb independència de la titularitat del compte o les condicions de disposició, tots els 
titulars han de respondre solidàriament davant d'Ibercaja per qualsevol obligació derivada del que es pacta en aquest document. 
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 aplicar o traspassar unilateralment els saldos 
creditors de qualsevol compte o dipòsit (de valors, fins i tot realitzant-ne la venda, o de diners en qualsevol moneda) de què pugui disposar com a 
titular. 
 
5. RETRIBUCIÓ. Es pot realitzar sobre la base del saldo diari o el saldo mitjà del període de liquidació, segons es pacti a les condicions particulars. 
En ambdós casos, el saldo creditor s’ha de determinar ordenant les anotacions comptables per dates de valoració. 
Al seu torn, el saldo diari o el saldo mitjà del període de liquidació pot ser retribuït, segons es pacti a les condicions particulars, per «trams» (s’aplica 
a cada tram de saldo el seu tipus d'interès correlatiu) o per «escala» (s’aplica a tot el saldo un únic tipus d'interès segons l'import assolit). 
L'aplicació de la retribució per «trams» i per «escala» es pot condicionar al fet que el compte presenti un import mínim de 
saldo per valoració o altres circumstàncies que s’han de fer constar a les condicions particulars o, si s’escau, en un document 
annex. 
Els saldos deutors per valoració que presenti el compte reporten interessos a favor d'Ibercaja al mateix tipus d'interès que els descoberts. 
 
6. TIPUS D'INTERÈS NOMINAL. Segons el que estableixin les condicions particulars, pot ser fix o variable. 
Si la retribució és per «trams» de saldo s’estableixen a les condicions particulars els tipus aplicables per a cada import de tram. 
Si la retribució està condicionada al saldo assolit, s’estableix a les condicions particulars l’escala de saldos i el tipus d'interès corresponent a cada 
escala. 
Per a la determinació del tipus d'interès anual equivalent (TAE) s’ha d’utilitzar la fórmula de càlcul establerta a aquest efecte a l’Annex V de la circular 
8/1990 del Banc d'Espanya (BOE de 20 de setembre de 1990), d'acord amb les noves denominacions dels símbols matemàtics contingudes en la 
circular 13/1993 del Banc d'Espanya (BOE de 31 de desembre de 1993) i de conformitat amb la circular 5/1994 (BOE de 3 d'agost de 1994).  
 
7. MERITACIÓ D'INTERESSOS I DATES DE MERITACIÓ. La freqüència dels períodes de meritació d'interessos creditors i les seves dates, llevat 
que s’indiqui una altra cosa, són les fixades per a les liquidacions. No reporten interessos creditors els comptes que hagin restat inactius per un 
període de dos anys i presentin en l'últim dia del període de liquidació un saldo igual o inferior equivalent a 300 euros. S'entén per compte inactiu el 
que no presenta anotacions comptables o operacions, sense que tinguin aquesta consideració els càrrecs i abonaments resultants de les liquidacions 
d'interessos o comissions del mateix compte. 
Els saldos deutors per valoració i, si s’escau, els descoberts reporten interessos diàriament. 
 
8. LIQUIDACIÓ D'INTERESSOS. La liquidació dels interessos creditors reportats es realitza amb la periodicitat i en les dates establertes a les 
condicions particulars en el mateix compte i s’integren en el seu saldo als efectes de nous còmputs d'interessos (capitalitzant-se). 
L'abonament dels interessos liquidats es realitza dins dels deu dies següents a l'últim del període liquidat, i s’aplica com a data de valor la del primer 
dia hàbil del període de liquidació següent. 
No s’abonen les liquidacions d'interessos la quantia bruta dels quals no arribi a una xifra equivalent a 50 cèntims d'euro. 
La liquidació d'interessos a favor d'Ibercaja, per saldos deutors per valoració i descoberts comptables, es realitza juntament amb les liquidacions 
d'interessos creditors. No obstant això, Ibercaja es reserva la facultat de liquidar els comptes en aquesta situació en qualsevol moment. 
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9. CÀLCUL D'INTERESSOS. Per al càlcul dels interessos s’ha d’utilitzar la fórmula següent: 
 

n 
Σ Ii = Si × Ti / 36000 (*); on 
i = 1 

Ii = interessos bruts del dia i;  
Si = saldo del compte per valoració el dia i; 
Ti = tipus d'interès nominal anual, en tant per cent, aplicable el dia i; 
 i representa cadascun dels dies del període de liquidació. 
(*) La base en comptes denominats en lliures serà 36500. 
 

Si la retribució s’ha acordat per «trams» de saldo, les fórmules indicades s’apliquen a cadascun dels trams, i l'import d'interessos és la suma dels 
obtinguts per a cada tram de saldo al tipus nominal que li sigui aplicable. 
Si a les condicions particulars es pacta que el tipus d'interès creditor del compte constitueix una taxa variable (és a dir, un tipus d'interès nominal 
anual, variable en les dates establertes a les condicions particulars esmentades, i determinable en cadascuna d'aquestes dates, deduint de la taxa de 
referència vigent en aquestes un diferencial –nominal i anual– fix i així mateix establert a les condicions esmentades), la classe de taxa de referència 
aplicable per a la determinació de l’interès creditor esmentat és la pactada a les condicions particulars. 
En cas que la taxa de referència esmentada pactada sigui el LIBOR (London Interbank Offered Rate), als efectes d’aquest contracte s’entén que és la 
taxa d'interès fixada diàriament per a cada moneda, a les 11.00 h (hora de Greenwich), al mercat interbancari de Londres, basat en tipus d'oferta de 
dipòsits interbancaris, a l'empara de la British Bankers Association que es publica a través dels mitjans de comunicació de l'Agència Reuter o del 
proveïdor de servei de pantalla que la pugui substituir. S’ha de prendre el corresponent a la moneda de l'operació i al termini d'1 mes.  
El titular pot conèixer els tipus corresponents a través de publicacions periòdiques i mitjans de comunicació de difusió general que facilitaran 
informació precisa, en ser índex representatiu del mercat monetari de les divises. Sens perjudici d'això, una vegada conegut el tipus d'interès 
aplicable a cada període, aquest s’ha de notificar al titular pels mitjans admesos en la pràctica bancària perquè, en cas que no li interessi, pugui 
cancel·lar el compte en els 30 dies següents a la data d'inici del període de vigència del nou tipus d'interès. El compte es liquida al tipus que fins a 
aquesta data estigui vigent. A més a més, el titular pot sol·licitar en tot moment (i especialment en els moments assenyalats per al canvi de tipus 
d'interès) informació documental del tipus d'interès vigent per a l'índex de referència pactat. 
 
10. DESCOBERTS. Ibercaja no està obligada a acceptar cap descobert. No obstant això, en cas que se’n produeixin, han de ser regularitzats 
immediatament pel titular sense necessitat de requeriment previ. 
Mentre existeixi el descobert aquest reportarà, a favor d'Ibercaja, interessos al tipus nominal dels saldos deutors indicat a les condicions particulars. 
En cas de reclamació jurisdiccional del saldo en descobert contra el titular es pacta com a interès moratori el tipus dels saldos deutors ja indicat. 
 
11. COMISSIONS I DESPESES REPERCUTIBLES. Són aplicables, en la quantia i les dates de liquidació establertes a les condicions particulars, si 
s’escau, comissions i despeses pels conceptes següents: 
• Manteniment, la meritació del qual és per mes natural, a l'inici del període. 
• Per assentament, que es merita per assentament comptable realitzat. 
• Per descoberts, sobre el saldo més gran del període liquidat. 
A més a més, són aplicables les comissions derivades d'actuacions o situacions que es puguin donar a l'empara d'aquest contracte i que apareguin 
en el fullet oficial de tarifes. 
 
12. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE. Ibercaja es reserva el dret a modificar els termes del contracte (en especial, els tipus d'interès, les 
comissions i les condicions de liquidació del compte, que apareixen a les condicions particulars). Les modificacions han de ser comunicades 
al titular amb caràcter previ a la seva aplicació per qualsevol dels procediments següents: 
• Notificació escrita dirigida a la persona i el domicili que apareixen a les condicions particulars per a la recepció de correspondència, amb una 

antelació mínima de quinze dies naturals anteriors a la seva aplicació. 
• Anunci en lloc visible a totes les oficines d'Ibercaja durant els dos mesos anteriors a la seva aplicació. 
S’entén que el titular està d’acord amb les noves condicions si en els terminis esmentats no manifesta el contrari; en aquest cas pot optar per 
resoldre el contracte. S’apliquen a la liquidació per cancel·lació les condicions econòmiques prèvies a la modificació comunicada. 
 
13. VALORACIÓ D'OPERACIONS. Per a la valoració d'operacions s’apliquen 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.  
 
14. INSTRUMENTS OPERATIUS I MITJANS DE PAGAMENT. Per facilitar el moviment del compte Ibercaja ha de posar a disposició del titular i la 
persona autoritzada (i, si s’escau, ha de lliurar si ho demana) els instruments operatius i mitjans de pagament establerts per a cada modalitat de 
dipòsit, com ara talonaris de xec i qualsevol altre mitjà documentat que segons el parer d'Ibercaja ofereixi garanties suficients. 
La possessió de qualsevol d'aquests mitjans o instruments no condiciona l'exercici dels drets dels altres intervinents; en particular, la possessió de la 
llibreta no atorga cap distinció a cap intervinent. 
Els comptes en divises no admeten domiciliacions ni disposicions en caixer o amb targeta. 
 
15. OBLIGACIÓ DE DILIGÈNCIA. U. El titular adquireix el deure de custòdia dels instruments operatius que se li lliurin i assumeix la 
responsabilitat per l'ús il·legítim que en pugui fer. El titular es compromet a consultar regularment el compte per comprovar-ne el saldo i els 
moviments realitzats i, si s’escau, notificar immediatament a Ibercaja qualsevol error o irregularitat que pugui apreciar. 
DOS. En relació amb els xecs i pagarés ha de seguir les instruccions següents i les recomanacions que apareixen al mateix talonari: 
• Protegir la quantitat amb barres abans i després de les xifres de l'import. 
• Inutilitzar l'espai sobrant a continuació de l'import en lletra. 
• No enviar els xecs o pagarés per correu ordinari. 
 
16. PÈRDUA O SOSTRACCIÓ D'INSTRUMENT OPERATIU. El titular i la persona autoritzada queden obligats a notificar immediatament a 
Ibercaja en qualsevol de les seves oficines (o fora de l'horari d'oficina al telèfon de les seves oficines centrals a Saragossa, plaça de Paradís) la 
pèrdua o sostracció de qualsevol instrument operatiu; des d’aquesta notificació quedaran alliberats de responsabilitat, llevat que hagin actuat amb 
negligència, culpa o dol. Fins que es practiqui la notificació esmentada Ibercaja queda exempta de tota responsabilitat pels perjudicis que es puguin 
generar. 
Si l'instrument operatiu és la llibreta Ibercaja, sense més tràmit i transcorreguts quinze dies, la pot anul·lar i expedir-ne una de nova. En aquest cas, 
es manté aquest contracte i el compte. 
Si l'instrument operatiu és un xec Ibercaja pot exigir per a la seva revocació l'acreditació d'haver presentat la denúncia oportuna davant l'autoritat que 
correspongui. 
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17. DEFUNCIÓ. Tots els titulars, els seus drethavents i les persones autoritzades 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 a la persona que hagi mort. Si 
no es designa la part que li corresponia s'entendrà que li pertany la part alíquota del saldo en la data de defunció. En cas de disconformitat entre les 
persones interessades Ibercaja pot immobilitzar el saldo o consignar-lo, i totes les despeses que s'ocasionin seran deduïbles del dipòsit. 
El saldo atribuït a la persona morta quedarà bloquejat a l'espera de l'acreditació dels interessats del dret successori, així com del pagament del 
tribut que sigui procedent. 
S’entendrà que qualsevol disposició del saldo per part de titulars o persones autoritzades, en cas de defunció de qualsevol titular, sense haver 
manifestat a Ibercaja aquest fet, és feta sota la seva exclusiva responsabilitat i assumiran totes les conseqüències que es derivin d’aquets acte; a 
més a més, aquesta disposició es considerarà declaració expressa que el saldo disposat no era propietat del difunt. 
 
18. NOTIFICACIONS, CORRESPONSAL i CONFORMITAT DE SALDOS. Amb caràcter general es considera com a domicili del titular per a 
notificacions l'expressat 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 C. P. 
(“Correspondència”), encara que no sigui titular ni persona autoritzada; 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, per tal de reflectir-hi els moviments pendents d'anotació. El titular accedeix a que tots els 
assentaments pendents d'anotació en la llibreta es puguin refondre en un de sol si incompleix l’obligació de presentació. 
S’entén que el titular presta la seva conformitat a tots els assentaments assentats 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 s’entendrà com a 
equivalent d'una conformitat expressa amb els assentaments comptabilitzats. Sens perjudici de l'anterior, són així mateix aplicables altres 
terminis més breus i específics de devolució marcats per a cada operació (en especial, els corresponents a deutes 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 amb freqüència els moviments del compte. 
 
19. VIGÈNCIA. Aquest contracte té una durada indefinida, però no perpètua. Qualsevol de les parts el pot resoldre sense necessitat d'al·legar cap 
causa. No obstant això, si per llei imperativa s’exigeix una raó vàlida per resoldre el contracte, es pacten amb aquesta finalitat, a favor de les dues 
parts, les següents: (i) incompliment per la contrapart de qualsevol deure legal o obligació contractual, (ii) qualsevol incidència que reveli un 
funcionament anòmal o irregular en la relació contractual, (iii) modificació de qualsevol de les circumstàncies que es van tenir en compte en el 
moment de la contractació, inclosa l'adaptació davant canvis en les circumstàncies de mercat sobrevingudes o (iv) qualsevol actuació que denoti una 
actuació contrària a la bona fe. 
La liquidació del compte conseqüent amb la rescissió del contracte s’ha de realitzar d'acord amb les condicions econòmiques aplicables en aquell 
moment. 
En el cas que la resolució l'insti Ibercaja es produirà amb una comunicació prèvia a qualsevol dels titulars cursada per qualsevol mitjà admissible en 
dret, amb una antelació mínima de quinze dies. 
No obstant això no és necessària la comunicació prèvia esmentada quan el compte resti en saldo deutor i sense que hagin operat els intervinents 
durant, almenys, dos anys, tot això sense que suposi cap renúncia a les accions que té Ibercaja per rescabalar-se de l'import degut, o quan ho insti el 
titular en qualsevol moment mitjançant la retirada dels fons i la firma del justificant oportú. A aquests efectes es trobaran legitimats per cancel·lar el 
compte els intervinents, tenint en compte la forma de disposició. Tantes firmes seran suficients per cancel·lar i per disposar. A més 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 es detecten assentaments que no s’hagin liquidat, tots els titulars respondran 
solidàriament del seu pagament i serà aplicable el que preveu la clàusula «Descoberts». 
 
20. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL. Els intervinents declaren conèixer l'existència d'un fitxer d'Ibercaja, ubicat a la seva seu 
social (plaça Paraíso, 2 - 50008 Saragossa), amb les seves dades de caràcter personal i n’acorden el seu tractament, en totes les modalitats 
previstes a la Llei orgànica 15/1.999 de protecció de dades de caràcter personal. Aquestes dades han estat recollides per Ibercaja per poder 
concertar, desenvolupar i incrementar la relació negocial amb l’entitat. Així mateix, els intervinents es comprometen a comunicar a Ibercaja qualsevol 
modificació que es produeixi en les dades esmentades.  
Els intervinents consenten que Ibercaja pugui tractar les seves dades personals amb fins publicitaris i de prospecció comercial, de manera que pugui 
dirigir-los ofertes, de manera general o adaptades al seu perfil comercial específic, de tots els productes i serveis d'Ibercaja, dels productes i serveis 
de les entitats del Grup Ibercaja l’activitat de les quals figura en el tauler d'anuncis existent a cadascuna de les oficines d'Ibercaja i al web, de les 
promocions comercials que realitzi Ibercaja de productes propis i d'altres empreses, dels serveis i activitats de l'Obra Social i Cultural d'Ibercaja. 
Els intervinents queden notificats i consenten 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 apareix al tauler d'anuncis existent a cadascuna de les oficines d'Ibercaja i a 
www.ibercaja.es). En cas que noves entitats s'integrin en el Grup Ibercaja, la comunicació es produirà transcorregut un mes des de la inclusió de 
l'entitat en el tauler d'anuncis esmentat, fet del qual en queden assabentats i consenten. Igualment, els intervinents consenten i queden notificats que, 
en aquest acte (o, en cas de no tenir vinculació amb aquelles entitats, en el moment en què sol·licitin o formalitzin amb aquestes qualsevol operació), 
són comunicades a Ibercaja totes les seves dades de caràcter personal que apareixen en el fitxer de totes aquelles entitats. La finalitat d'aquestes 
cessions és rebre informació publicitària i promocional dels productes i serveis de cadascuna de les empreses del Grup Ibercaja, la d'assegurar el 
bon fi de les operacions amb el Grup Ibercaja i permetre l'inici, desenvolupament i increment de 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 puguin remetre-li 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 conèixer els drets que tenen 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 exercir mitjançant un escrit dirigit al Servei d'Atenció al Client d'Ibercaja (plaça Basilio 
Paraíso, 2 - 50008 Saragossa) o mitjançant un correu electrònic a l’adreça atencioncliente@ibercaja.es. 
Així mateix, els intervinents declaren conèixer que disposen d'un procediment per expressar la seva negativa al tractament de les seves 
dades personals amb els fins especificats en aquesta clàusula, mitjançant la complimentació d'un formulari addicional a aquest contracte, 
per la qual cosa les declaracions de negativa a tractaments específics expressades en el document esmentat prevaldran sobre el que 
disposa aquesta clàusula. 
Per al cas que el titular enviï a Ibercaja documents o crèdits (ja sigui en cessió, avançament o gestió de cobrament) per al seu abonament en el 
compte, el titular autoritza l'entitat en què es troba domiciliat el pagament dels documents i crèdits tramesos perquè, actuant pel seu compte i interès, 
requereixi de pagament els obligats que resultin per raó dels documents i crèdits esmentats 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 es compromet a comunicar de manera immediata i suficient a Ibercaja el pagament 
posterior del deute per l'obligat, i assumeix les responsabilitats que es puguin derivar de l'incompliment d’aquesta obligació, i en conseqüència del 
manteniment inexacte de dades en els fitxers dels prestadors de serveis abans indicats. 
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Així mateix, el titular declara conèixer que, en cas que es produeixin descoberts en el compte, les dades relatives al seu impagament podran ser 
comunicades a fitxers d'informació sobre solvència patrimonial i crèdit. 
Si algun intervinent no assisteix a la firma, el compareixent assegura a Ibercaja que les persones absents han prestat tots els consentiments abans 
esmentats i també coneixen els drets que s'han expressat. 
 
21. 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.  
 
22.CONVERSIÓ A EUROS PER PART D'IBERCAJA. En els casos de resolució, bloqueig, reclamació del saldo, compensació de saldos o anàlegs, 
Ibercaja pot optar, sense necessitat de notificació prèvia ni cap requeriment de pagament al titular/els titulars, per convertir a 
euros el saldo que presenti el compte (tot mantenint sobre el nou saldo els tipus d'interès preexistents, en especial, si s’escau, el 
d'interessos deutors). La conversió la realitzarà Ibercaja aplicant el canvi venedor per a la divisa de què es tracti facilitat per la 
Confederació Espanyola de Caixes d'Estalvis al voltant de les 14.00 hores. Si no es pot determinar aquest canvi, es pacta com a substitutiu 
la mitjana aritmètica dels oferts a Ibercaja per les entitats de referència següents: BBVA i Banc de Santander en aquell moment.  
 
23. LLOC DE COMPLIMENT. Com a lloc de compliment d'aquest contracte es pacta l'oficina on apareix obert el compte, que és la que apareix a les 
condicions particulars d'aquest document com a part integrant de la codificació del CCC (codi compte client).  
 
24. SUBSTITUCIÓ DE CONTRACTES PREVIS. Aquest contracte anul·la i substitueix qualsevol altre contracte anterior el suport comptable del qual 
sigui el codi de compte client indicat a les condicions particulars. 
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