CONDICIONS PARTICULARS

DATA: DD/MM/AAAA

MONEDA: EURO

El Contracte Facto està integrat pels següents contractes de productes i serveis bancaris: “Cuenta Facto”,
“Depósito Facto” i Banca a Distància. El present document recull les condicions particulars de cadascun dels
productes i queda integrat amb el Contracte de Prestació de Serveis aplicables als mateixos.
DADES PERSONALS
TITULAR 1
Nom i Cognoms:
NIF/NIE:

Data de naixement:

País de naixement:

Nacionalitat:

Adreça Postal:
Telèfon mòbil:

E-mail:

FIRMA

TITULAR 2
Nom i Cognoms:
NIF/NIE:

Data de naixement:

País de naixement:

Nacionalitat:

Adreça Postal:
Telèfon mòbil:

E-mail:

FIRMA
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CONDICIONS PARTICULARS

PRODUCTES CONTRACTATS
□ Cuenta Facto
BIC/SWIFT

IBAN: ESXX 1554 0001 XXXX XXXX XXXX
FASNESM1XXX

□ Depósito Facto
□ Servei de Banca a Distància
AMB LA SIGNATURA D’AQUEST DOCUMENT:


Confirmo que les meves dades personals aquí contingudes són correctes.



He estat informat del Contracte de Prestació de Serveis, les Condicions Particulars i de l’Annex de Preus i
Tarifes dels productes contractats i els accepto. Tanmateix, he estat informat que el Contracte de
Prestació de Serveis dels productes contractats i les Tarifes i Preus aplicades pel Banc estan disponibles
en suport durador i m'han estat lliurats a la meva bústia privada del servei de banca a distància.



He rebut els elements de seguretat identificadors necessaris per a l'ús del Servei de Banca a Distància.
Accepto que els extractes i altres comunicacions amb el Banc siguin remesos a la meva bústia privada
del Servei de Banca a Distància.



He rebut del Banc la informació necessària per identificar el fons de garantia de dipòsits al qual pertany
el Banc (el Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi italià - FITD) d'acord amb la normativa vigent.
Pots ampliar la informació a l'apartat 14 de les Condicions Generals, disponibles a la nostra web i en
l'apartat de Correspondencia de l'àrea privada de la banca electrònica.



He rebut del Banc la informació sobre la classificació del nivell de risc dels productes financers
contractats d'acord amb la normativa vigent. Pots ampliar la informació a la part superior del formulari
de contractació i en l'apartat Informació Legal de la nostra web.



He estat informat per l'Entitat Financera Banca Farmafactoring S.p.A. Sucursal a España que la legislació
vigent sobre prevenció de blanqueig de capitals obliga a les entitats bancàries a obtenir dels seus clients
la informació de la seva activitat econòmica i a realitzar una comprovació de la mateixa. Amb aquesta
finalitat exclusiva de verificació de la informació facilitada, prest el meu consentiment exprés a Banca
Farmafactoring S.p.A. Sucursal a España perquè en el meu nom pugui sol·licitar davant la Tresoreria
General de la Seguretat Social aquesta informació. Les dades obtingudes de la Tresoreria General de la
Seguretat Social seran utilitzades exclusivament per a la gestió assenyalada anteriorment. En el cas
d'incompliment d'aquesta obligació per part de l'entitat financera i/o del personal que hi presta serveis,
s'executaran totes les actuacions previstes en la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de Protecció
de Dades de Caràcter Personal i normativa que la desenvolupa.



He llegit i entenc la informació sobre protecció de dades inclosa en el punt 10 de les Condicions Generals
del Contracte de Prestació de Serveis.
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CONDICIONS PARTICULARS

INFORMACIÓ SOBRE ELS PRODUCTES CONTRACTATS
CUENTA FACTO
La provisió de fons en el “Cuenta Facto” així com la disposició dels mateixos podran fer-se únicament i
exclusivament a través dels mitjans indicats en les Condicions Generals, amb les següents particularitats:
(1) la provisió i les disposicions de fons es realitzaran exclusivament per ordre de transferència; (2)
“Cuenta Facto” no admet cap tipus de domiciliació (entre d'altres, de rebuts i/o nòmines).
Disponibilitat: total
Tipus d’interès nominal anual: 0,20%
TAE: 0,20%
Liquidació d’interessos: darrer dia de cada mes (o hàbil posterior, mantenint la data valor).
Comissions:
Manteniment de compte: GRATIS
Administració de la compte: GRATIS
Transferències dins de la zona SEPA no urgents en Euros: GRATIS
DEPÓSITO FACTO
PERÍODE
Fins 119 dies
Des de 120 a 149 dies
Des de 150 a 179 dies
Des de 180 a 209 dies
Des de 210 a 239 dies
Des de 240 a 269 dies
Des de 270 a 299 dies
Des de 300 a 329 dies
Des de 330 a 359 dies
Des de 360 a 449 dies
Des de 450 a 539 dies
Des de 540 a 629 dies
Des de 630 a 719 dies
Des de 720 a 809 dies
Des de 810 a 899 dies
Des de 900 a 989 dies
Des de 990 a 1079 dies
Des de 1080 a 1096 dies
Des de 1275 a 1453 dies
Des de 1454 a 1632 dies
Des de 1633 a 1811 dies
Des de 1812 a 1827 dies

TIPUS TAE (%)
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50
0,55
0,60
0,65
0,75
0,75
0,75
0,75
0,80
0,80
0,85
0,85
0,90
0,90
1,05
1,05
1,25

TIPUS NOMINAL %)
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50
0,55
0,60
0,65
0,75
0,75
0,75
0,75
0,80
0,80
0,85
0,85
0,90
0,90
1,05
1,05
1,25
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CONDICIONS PARTICULARS

Import mínim per imposició: 10.000 euros.
Import màxim total del “Depósito Facto”: 3.000.000 euros.
Període de 3 a 60 meses (de 90 a 1827 dies) a elecció del titular.
Periodicitat del pagament d’interessos: cada 90 dies (o hàbil posterior, mantenint la data valor).
El “Depósito Facto” no admet reintegraments o cancel·lacions abans del venciment.
La venda o cancel·lació anticipada no és possible o pot implicar pèrdues rellevants.

De conformitat amb la present taula, el tipus d'interès aplicable a cada imposició del “Depósito Facto” es
correspon amb el del període triat pel client en cadascuna d'elles i s'aplicarà per a tot el període triat. Els
interessos es liquiden trimestralment fins al venciment de cada imposició del Dipòsit Facto. El càlcul dels
interessos s'efectua sobre la base del nombre efectiu de dies de durada de cada imposició del “Depósito
Facto”i l'abonament d'interessos es realitzarà cada 90 dies, llevat que l'últim dia d'aquest període sigui
inhàbil, en aquest cas serà el primer dia hàbil posterior (amb data valor la del venciment de la imposició).
BANCA A DISTÀNCIA
Banca por Internet: accés des de la pàgina web www.cuentafacto.es, seleccionant el botó
Clients”.

“Àrea

Sense límit per operació ni límit diari.
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