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INFORMACIÓ NORMALITZADA EUROPEA SOBRE EL CRÈDIT AL CONSUM
Les informacions destacades en negreta en aquest document són especialment rellevants

1. Identitat i detalls de contacte de la persona prestadora i/o de la intermediària.
Persona prestadora: SANTANDER CONSUMER FINANCE, SA
Adreça: AV. DE CANTABRIA, S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE (MADRID)
Adreça electrònica: scinfo@santanderconsumer.com
Persona intermediària del crèdit: NATURGY IBERIA S.A. que intervé a títol subsidiari. 
Adreça: Domicili social: Avenida de América 38 09 28028 Madrid (España)

2. Descripció de les característiques principals del producte de crèdit.
Tipus de crèdit. Compte de crèdit disponible mitjançant la targeta NATURGY SANTANDER CONSUMER MASTERCARD.
Import total del crèdit.
Import màxim o suma de totes les quantitats 
que es posen a disposició del consumidor 
en el marc d’un contracte de crèdit.

Límit de crèdit: 1.500,00 euros euros, sens perjudici de la seva possible modificació després de 
l’avaluació del risc creditici.
L’entitat de crèdit pot autoritzar determinades disposicions, efectuades amb modalitats especials de 
pagament, com operacions independents a l’efecte del risc creditici, que l’entitat de crèdit autoritzarà 
de manera individual (i s’especificarà en el document en què es formalitzin) i que no computaran en el 
límit de disposició autoritzat.

Condicions que regeixen la disposició de fons.
Quan i com obté els diners el consumidor.

Amb càrrec al compte de targeta pot:
1. Treure diners: (cal que s’identifiqui amb el DNI o un document equivalent, lliuri la targeta i signi els comprovants 
o teclegi el número secret) als bancs i caixers automàtics adherits al sistema.
2. Efectuar disposicions en efectiu: (mitjançant una trucada a la Central d’Autorització de l’entitat de crèdit) els 
imports que se sol·licitin s’ingressaran, en qualsevol cas, directament al compte de domiciliació que la persona 
titular designi en el contracte. 
3. Efectuar el pagament de béns o serveis en els establiments comercials que admetin la targeta (per a la qual 
cosa cal que s’identifiqui amb el DNI o un document equivalent, lliuri la targeta, la introdueixi als terminals del 
punt de venda i signi els comprovants o teclegi el número secret).
4. Finançar l’adquisició de béns i serveis mitjançant modalitats especials de pagament en determinats 
establiments adherits.
5.- Compres en línia al lloc web del soci que el tingui habilitat. (Acceptant la intervenció d’un tercer de confiança 
que certifiqui l’operació i mitjançant els codis de seguretat remesos per SMS al mòbil que el Titular designi.)
Mitjançant codis SMS i altres mesures de seguretat establertes en cada moment, el titular podrà efectuar les 
transaccions habilitades per l’entitat de crèdit al seu lloc web.

Durada del contracte de crèdit. Indefinida. La persona contractant pot resoldre el contracte en qualsevol moment, mitjançant una 
comunicació adreçada a l’entitat de crèdit sense necessitat de cap preavís i sense cap cost al seu 
càrrec. L’entitat de crèdit el pot resoldre si abans avisa per escrit la persona contractant, com a mínim, 
amb dos mesos d’antelació.

Els terminis i, si escau, l’ordre en què 
s’efectuaran els pagaments a terminis

Podeu triar entre les formes de pagament següents:
MODALITAT HABITUAL DE PAGAMENT: 

a) Quota fixa Revolving. Consisteix en el pagament d’una quota fixa (en cap cas no pot ser inferior al 
3% del límit de disposició concedit a la persona titular) que comprèn capital i interessos.
b) Modalitat de pagament a final de mes. Les adquisicions que es duguin a terme fins a la data de 
tancament del període de disposicions s’han d’abonar, sense interessos, en la data indicada per al 
pagament.

“Pagament Fàcil”: Per a una o diverses disposicions concretes realitzades sota la modalitat de pagament 
“fi de mes”, l’entitat de crèdit podrà oferir la possibilitat de fraccionar el pagament en un nombre de 
pagaments o quotes determinat. L’ajornament donarà lloc a l’interès que es recull a l’apartat 3.
MODALITATS ESPECIALS DE PAGAMENT:
Exclusivament en els establiments col·laboradors que les tinguin habilitades, destinades a finançar 
l’adquisició de béns o la prestació de serveis específics. Les condicions (termini, tipus d’interès 
comissions, quota, preu al comptat del producte o servei adquirit, amb identificació d’aquest, etc.) 
d’aquestes modalitats de pagament, es pactaran en cada cas amb el client i es recolliran en les factures 
o comprovants que s’estendran per documentar l’operació de què es tracti i que haurà de signar el 
titular. En el que no prevegi la factura de disposició, aquesta es regirà pel contracte de targeta. Aquestes 
operacions es consignaran i liquidaran de forma independent en el compte de targeta. Sens perjudici 
d’altres modalitats especials de pagament, amb interessos o sense, que pugui oferir el banc en cada 
moment, es podran oferir:

a) Modalitat especial a terminis. Consisteix en el reemborsament d’una operació determinada 
mitjançant una quota fixa; no obstant això, la primera quota podrà ser d’un import diferent, i un 
nombre de terminis determinat que es pacten amb la persona titular en el moment de la compra.
b) Modalitat especial de pagament crèdit en quota. El titular reemborsa mitjançant una quota fixa, 
convinguda amb el banc, una operació concreta. El termini en què s’abonarà l’operació de què es 
tracti variarà en funció de l’import de la quota pactada. L’última de les quotes assenyalades tindrà un 
import inferior a les anteriors.

Pagaments, per a totes les modalitats de pagament, de periodicitat mensual, dia 1.
Tancament del període de disposicions: dia 20 de cada mes.
El titular té la facultat de modificar en qualsevol moment durant la relació contractual la modalitat de 
pagament, revolving o fi de mes, triada en el moment de la contractació o amb posterioritat.

Import total que heu de pagar.
Import del capital prestat més els interessos 
i les possibles despeses relacionades amb 
el crèdit.

L’import de les disposicions efectuades més els interessos i les comissions, segons la forma de 
pagament triada.

Els reemborsaments no suposen l’amortització 
immediata del capital. 

Pel que fa a les disposicions de targeta efectuades amb càrrec al límit de crèdit, els pagaments efectuats 
no produeixen una amortització corresponent de l’import total del crèdit, sinó que serveixen mensualment 
per reconstituir el capital, d’acord amb els límits concedits. Aquest contracte no preveu cap garantia de 
reemborsament de l’import total del crèdit de què s’hagi disposat en virtut d’aquest.

LLEGIT I ACCEPTAT
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3. Costos del crèdit.
El tipus deutor o, si n’hi ha, els diferents 
tipus deutors que s’apliquen al contracte 
de crèdit.

Tipus deutor fix: 17,88%.
Per a la modalitat “Pagament Fàcil”, el tipus deutor fix serà del 18,00%.
L’entitat de crèdit pot modificar el tipus d’interès si ho notifica de manera individual amb dos mesos 
d’antelació.
Es considera que la persona contractant accepta la modificació si, dins del termini indicat, no comunica 
per escrit la denúncia del contracte, i la renúncia consegüent a l’ús de la targeta, i abona l’import del 
deute pendent de la manera pactada inicialment.
Els saldos disposats amb modalitats de pagament especials, una vegada s’hagin efectuat, mantindran 
fix el tipus deutor pactat mentre durin.

Taxa anual equivalent (TAE).
La TAE és el cost total del crèdit expressat 
en forma de percentatge anual de l’import 
total del crèdit.
La TAE serveix per comparar diferents 
ofertes.

TAE: 19,50% calculada a partir del supòsit que el tipus d’interès i les comissions i les despeses es 
calcularan al nivell fixat en el moment en què se signi el contracte.
Exemple sobre la hipòtesi que el contracte es mantindrà en vigor mentre duri i que les parts compliran 
les obligacions en les condicions i els terminis que s’han acordat.
Per a una disposició de 1.500 euros feta el dia 1 del mes en la forma de pagament habitual, quota fixa 
Revolving, que s’ha de pagar en 12 terminis mensuals iguals, a partir del mes després de la data de 
disposició, sota la hipòtesi que no es produeixin més disposicions. Tipus d’interès deutor fix anual 
17,88%, TAE 19,50%. 12 quotes de 137,43 euros. Import total del crèdit: 1.500,00 euros. Import total que 
es deu: 1.649,60 euros. Cost total del crèdit 149,60 euros.
Per a la modalitat “Pagament Fàcil”, la TAE serà del 19,72%.
Exemple per al supòsit d’una disposició de 1.500 euros que serà pagada en dotze terminis mensuals 
iguals.
Tipus d’interès deutor fix anual del 18,00%. Import de les quotes: una quota de 139,11 euros i onze 
quotes de 137,52 euros. Import total del crèdit: 1.500,00 euros. Import total degut: 1.651,83 euros. Cost 
total del crèdit: 151,83 euros. Essent el dia de contractació l’01/07/2016 i el primer pagament l’01/08/2016. 
(La TAE i la primera quota podran variar lleugerament en funció del dia de la signatura del contracte i 
de la data de pagament de les quotes).
Teniu a la vostra disposició, degudament actualitzat, l’ANNEX 1 d’Informació trimestral sobre comissions 
i tipus practicats o oferits de manera més habitual en les operacions més freqüents amb els perfils de 
clients més comuns que siguin persones físiques a què es refereix l’apartat 1 de la norma tercera de 
la Circular 5/2012, de 27 de juny, que podreu consultar o descarregar de la pàgina web https://www.
santanderconsumer.es/clientes/informacion-a-clientes/tipos-comisiones/

És obligatori per obtenir el crèdit en si, o 
en les condicions ofertes, contractar una 
pòlissa d’assegurança que garanteixi el 
crèdit, o un altre servei accessori?
Si la persona prestadora no sap els costos 
d’aquests serveis, no s’inclouen en la TAE.

No.

Costos relacionats.
Import dels costos per fer servir un mitjà 
de pagament específic (per exemple, una 
targeta de crèdit).

La utilització de la targeta de crèdit no porta associat cost cap.

Altres costos derivats del contracte de crèdit. - Comissió per ajornament de pagament sense interessos: 6% sobre l’import ajornat, que es percebrà per una 
sola vegada per cada un dels ajornaments autoritzats. Només es percebrà en operacions de termini no superior 
a 60 mesos i import inferior a 12.000 euros.
- Comissió per disposició de crèdit: 3%. Aquesta comissió s’aplica a les disposicions de crèdit efectuades amb 
modalitats especials de pagament ajornat amb interessos de durada igual o superior a 3 mesos. 
- Comissió de canvi per compres fetes en comerços situats a l’estranger: 1%, amb un mínim d’1,20 euros 
(respecte de les transaccions que s’efectuïn en moneda diferent de l’euro).
- Comissió per disposicions d’efectiu a caixers automàtics d’altres entitats de crèdit a Espanya o a l’estranger: 
L’Entitat de Crèdit podrà repercutir l’import íntegre de la comissió girada per l’entitat titular del caixer automàtic 
al qual es faci la transacció. Així mateix, es girarà una comissió per disposició a crèdit a caixer automàtic del 
5% sobre la quantitat disposada, amb un mínim de 3 euros.
- Comissió per disposicions d’efectiu, fetes amb càrrec al límit de targeta, per l’ingrés en compte corrent: 3%, 
amb un mínim d’ 3,00 euros.
Les despeses i les comissions són exigibles des que s’ocasionen o es produeixen.

Condicions en què es poden modificar les 
despeses esmentades relacionades amb el 
contracte de crèdit.

L’entitat de crèdit es reserva el dret de modificar els interessos, les comissions i la resta de condicions del 
contracte, mitjançant una comunicació individual a la persona contractant, amb una antelació mínima de dos 
mesos a l’entrada en vigor. Es considera que la persona contractant accepta la modificació si, dins del termini 
indicat, no comunica per escrit la denúncia del contracte, i la renúncia consegüent a l’ús de la targeta, i abona 
l’import del deute pendent de la manera pactada.

Costos en cas de pagaments endarrerits.
La no-realització d’un pagament us pot 
implicar conseqüències greus (per exemple, 
la venda forçosa) i dificultar l’obtenció d’un 
crèdit.

L’impagament podrà donar lloc a la reclamació per via judicial.
Vostè haurà de pagar un interès de demora equivalent a 2,5 vegades l’interès legal del diner vigent en el 
moment en què es produeixi la demora, per a operacions a final de mes i a terminis sense interessos, i 
del tipus deutor incrementat en dos punts percentuals per a operacions sota la modalitat de pagament 
revolving i especial a terminis amb interessos.
L’interès de demora es generarà diàriament i es liquidarà el dia que s’efectuï el pagament, sens perjudici 
d’altres despeses reclamables derivades de les gestions de reclamació de posicions deutores que 
es detallen a l’annex adjunt DESPESES DE RECLAMACIÓ DE POSICIONS DEUTORES. La manca de 
pagament de tres quotes mensuals qualssevol, o de l’última quota, facultarà l’entitat de crèdit per exigir 
immediatament l’abonament de la totalitat del deute pendent i s’extingirà l’ajornament. L’entitat de crèdit 
podrà comunicar les dades relatives a l’impagament a fitxers comuns de solvència patrimonial i crèdit.

LLEGIT I ACCEPTAT

https://www.santanderconsumer.es/clientes/informacion-a-clientes/tipos-comisiones/
https://www.santanderconsumer.es/clientes/informacion-a-clientes/tipos-comisiones/
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4. Altres aspectes jurídics importants.
Dret de desistiment.
Teniu dret a desistir del contracte de crèdit 
en el termini de 14 dies naturals

Sí.

Reemborsament anticipat.
Teniu dret a reemborsar anticipadament el 
crèdit totalment o parcialment en qualsevol 
moment.

Sí.

La persona prestadora té dret a 
compensació en cas de reemborsament 
anticipat.

Sí. Només en modalitats de pagament especials. La compensació serà de l’1% de l’import del crèdit 
reemborsat anticipadament si el període que transcorre entre el reemborsament anticipat i l’acabament 
acordat en el contracte és superior a un any.
Si el període no supera un any, la compensació serà de l’0,5% de l’import del crèdit reemborsat 
anticipadament.

Consulta d’una base de dades.
La persona prestadora us ha d’informar de seguida i sense càrrec del resultat d’una consulta d’una base de dades si es rebutja la sol·licitud de crèdit sobre la 
base d’una consulta d’aquest tipus. Això no s’aplica si la difusió d’aquesta informació està prohibida per una llei o pel dret de la Unió Europea, o és contrària als 
objectius d’ordre públic o de seguretat pública.
Dret a un projecte del contracte de crèdit. 
Teniu dret, si ho demaneu prèviament, a obtenir de manera gratuïta una còpia del projecte del contracte de crèdit. Aquesta disposició no s’aplica si, 
en el moment de la sol·licitud, la persona prestadora no està disposada a subscriure el contracte de crèdit.

5. Informació addicional en cas de comercialització a distància de serveis financers 
a) Relativa a la persona prestadora

• Registre Santander Consumer Finance, SA
Inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, tom 1663, general 1081 de la secció 3a del Llibre de Societats, foli 
102, full 7822, CIF A-28122570. Registre del Banc d’Espanya núm. 0224.

• L’autoritat de supervisió Entitat supervisada pel Banc d’Espanya, c/ Alcalá, 50, 28014 Madrid.
b) Relativa al contracte de crèdit

• Exercici del dret de desistiment Període: 14 dies naturals des de la subscripció del contracte o des de la recepció de les condicions contractuals 
i la informació que recull l’article 16 de la Llei de contractes de crèdit al consum.
Adreça: av. de Cantabria, s/n, 28660 Madrid.
Conseqüències de no exercir-lo: si no exerciu el dret de desistiment dins del termini i de la manera que preveu 
la Llei, el contracte tindrà efecte d’acord amb el que s’ha pactat.

• Clàusula sobre la legislació aplicable que 
regeix en relació amb el contracte de 
crèdit i/o el tribunal competent

Aquest contracte es regeix per la legislació espanyola. Les qüestions que se suscitin amb motiu de la 
interpretació, l’aplicació o l’execució d’aquest se sotmetran a la jurisdicció dels jutjats i els tribunals espanyols 
del domicili de la persona deutora que resultin competents.

• Règim lingüístic El contracte se subscriu en català i és en aquesta llengua que es faran les comunicacions que el banc 
dirigeixi a la persona contractant o a la titular, si escau, durant la relació contractual, tret que les parts 
acordin una altra cosa.

c) Relativa al recurs
• Existència i accés als procediments 

extrajudicials de reclamació i recurs
En cas de divergència entre les parts sobre qualsevol qüestió relacionada amb el contracte, la persona contractant 
i la titular, si escau, poden reclamar davant el Servei de Reclamacions del Banc d’Espanya, c/ Alcalá, 50, 28014 
Madrid. Abans de recórrer a aquest servei han de justificar que han acudit bé al Servei de Reclamacions i 
Atenció al Client, carrer Josefa Valcarcel, 30 Edifici Merrimack IV, 2a planta, 28027 Madrid; amb un correu dirigit 
a l’adreça indicada o per fax al 91 759 48 36, e-mail: santander_reclamaciones@gruposantander.es o davant 
el Defensor del Client mitjançant escrit dirigit a l’atenció de D. José Luis Gómez-Dégano i Ceballos-Zúñiga c/ 
Raimundo Fernández Villaverde, 61 – 8º dta. 28003 – Madrid; Apartat de Correus: 14019 28080 – Madrid; 
Telèfon: 91.429.56.61; Fax: 91.429.23.19 o per correu electrònic a oficina@defensorcliente.es

RF- A022 COGNOMS I NOM:

D.N.I.:

mailto:santander_reclamaciones@gruposantander.es
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EXEMPLAR PER AL CLIENT

Annex a l’INE
DESPESES DE RECLAMACIÓ DE POSICIONS DEUTORES

Conseqüències en cas d’impagament. 

1.- Interès de demora: Si el titular incorre en retard en els pagaments, estarà obligat, sense requeriment previ, a satisfer l’interès de demora 
equivalent a 2,5 vegades l’interès legal del diner vigent en el moment en què es produeixi la demora, per a operacions a final de mes i a terminis 
sense interessos, i del tipus deutor incrementat en dos punts percentuals per a operacions sota la modalitat de pagament revolving i especial a 
terminis amb interessos.
L’interès de demora es generarà diàriament i es liquidarà el dia que s’efectuï el pagament. 

2.- Despeses de reclamació de posicions deutores: En cas que es produeixi l’impagament, es generaran les despeses següents per al client, 
segons el detall contingut a la taula adjunta:

FASES DESPESES IMPORT

Primera fase

Transcurs des del dia 
0 fins al dia 6

Transcurs des del 
dia 6 fins al dia 30 

d’impagament

Si el pagament es produeix en els primers 6 dies després de la 
comunicació, no es generarà cap despesa.

(i) Despeses fixes d’estructura i de plataformes internes 
(personal, mitjans materials, infraestructures, desenvolupaments 
i manteniments informàtics, etc.)*

(ii) Despeses derivades de plataformes externes específiques 
per a la reclamació de deutes i despeses de les comunicacions 
realitzades (trucades telefòniques, enviament d’SMS, enviament 
de cartes, enviament de correus electrònics o comunicacions a 
l’àrea privada del web, entre d’altres)*

0 euros

En proporció a 
l’import de la quota 
impagada

Cost total

0-30€ 7 €

31-200€ 15 €

>200 € 25 €

(1)

Segona fase

Transcurs des del 
dia 31 fins al dia 90 

d’impagament

(i) Despeses fixes d’estructura i de plataformes internes 
per a la reclamació de deutes (personal, mitjans materials, 
infraestructures, desenvolupaments i manteniments informàtics, 
etc.)*

(ii) Despeses derivades de plataformes externes específiques 
per a la reclamació de deutes i despeses de les comunicacions 
realitzades (trucades telefòniques, enviament d’SMS, enviament 
de cartes, enviament de correus electrònics, comunicacions 
al client sobre la seva inclusió en el registre d’insolvència, que 
podria dificultar-li l’accés al crèdit, comunicacions a l’àrea privada 
del web o visites presencials, entre d’altres)*

En proporció a 
l’import de la quota 
impagada:

Cost total

0-30€ 13 €

31-200€ 30 €

>200 € 50 €

(1)

(1) L’import de la despesa no superarà el 40% de l’import total de la quota impagada

* Addicionalment, s’informa el client que:

o Aquesta despesa es generarà, es liquidarà i s’haurà de pagar una sola vegada per cada quota vençuda i reclamada, tenint en compte criteris 
de proporcionalitat.

o A partir de la tercera quota impagada, l’entitat podrà reclamar el deute en la seva totalitat. 
o La reclamació d’aquesta despesa s’emmarca en la reconducció del pagament del deute i és incompatible amb altres penalitzacions, però sí 

que és compatible amb els interessos de demora derivats del retard en el pagament del deute.
o Les despeses podran ser objecte de negociació amb l’entitat depenent del cas concret i dels pagaments que hagi de realitzar el client, amb 

l’objectiu de reconduir la situació d’impagament.

COGNOMS I NOM:

D.N.I.:
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EXEMPLAR PER AL CLIENT

DOCUMENT INFORMATIU SOBRE FORMES DE PAGAMENT DE LA TARGETA:
ABANS DE CONTRACTAR LLEGEIXI DETINGUDAMENT I TINGUI EN COMPTE LES EXPLICACIONS QUE LI FACILITA L’INTERMEDIARI 
DE CRÈDIT RESPECTE A AQUESTES FORMES DE PAGAMENT DE LA TARGETA I FACI LES PREGUNTES QUE NECESSITI 
Descripció de les diferents modalitats de pagament previstes al contracte
1. FORMA DE PAGAMENT FINAL DE MES: Les adquisicions realitzades fins a la data de tancament del període de disposicions s’hauran 

d’abonar, sense interessos, en la data assenyalada per al pagament. 
2. FORMA DE PAGAMENT REVOLVING

QUÈ ÉS EL REVOLVING? És una forma de pagament de la targeta en la qual disposa d›un límit de crèdit determinat, que es pot tornar en 
terminis, a través de quotes periòdiques. Aquestes quotes es poden establir com un percentatge del deute existent o com una quota fixa; 
quotes periòdiques que pot triar i canviar dins d’uns mínims establerts per l’entitat de crèdit.
La seva peculiaritat rau en el fet que el deute derivat del crèdit es “renova” mensualment: disminueix amb els abonaments que fa a 
través del pagament de les quotes, però augmenta mitjançant l’ús de la targeta (pagaments, reintegraments a caixers), així com amb els 
interessos i, si escau, les comissions i altres despeses generades, que es financen conjuntament.
CARACTERÍSTIQUES IMPORTANTS DEL REVOLVING: Ha de saber que la quota triada es destina, en primer lloc, al pagament dels 
interessos i despeses pactats i, en segon lloc, a amortitzar el capital disposat, de manera que l’elecció de quotes reduïdes podria donar lloc 
a l’amortització del crèdit només en una proporció residual.
TIPUS D’INTERÈS REVOLVING. El tipus d’interès nominal anual i la TAE són els que figuren a la informació prèvia de la sol·licitud que 
s’adjunta amb aquest document (INE)
Tingui en compte que la forma de pagament revolving presenta un tipus d’interès mitjà (import o preu) superior al tipus mitjà dels crèdits al 
consum.
El Banc d’Espanya publica cada mes al seu lloc web (www.bde.es) les estadístiques de tipus d’interès mitjans de targetes revolving, perquè 
pugui informar-se’n i comparar-los. 
COM MODIFICAR LA FORMA DE PAGAMENT: Aquesta targeta de crèdit té, entre altres formes de pagament, la forma de pagament 
habitual revolving, que podrà triar en contractar la targeta o en qualsevol altre moment trucant al telèfon d’atenció al client 900 108 
705 o a través de l’àrea privada de client de www.santanderconsumer.es. En qualsevol moment podrà optar per canviar la forma de 
pagament a final de mes sense cap tipus de recàrrec.
LIQUIDACIÓ REVOLVING I COMPOSICIÓ DELS REBUTS: el banc efectuarà cada mes la liquidació del seu saldo de compres i li enviarà 
un extracte de moviments amb liquidació de comissions, interessos i amortització de capital. A la quota s’hi inclouen, en primer lloc, les 
comissions i els interessos i, finalment, l’amortització del deute. La durada és indefinida: mentre realitzi noves disposicions continuarà abonant 
els rebuts.
El rebut arribarà al seu compte bancari el dia 1 de cada mes. 
EXEMPLES PER A L’ELECCIÓ DE LA QUOTA DE PAGAMENT EN FORMA DE PAGAMENT REVOLVING: Abans de triar la quota de 
pagament revolving, revisi aquests exemples amb alternatives determinades en funció de la quota mínima que es pugui establir per al 
reemborsament del crèdit d’acord amb el contracte: (per als exemples s’ha pres el tipus més alt per a les targetes, que en el seu 
contracte pot ser inferior; aquesta dada figura a la informació prèvia de la sol·licitud (INE) que s’adjunta amb aquest document) 
Càlculs realitzats amb un tipus d’interès deutor del 18,24%, TAE del 19,93%, un límit de 1.500 € i un saldo disposat de 1.500 €. La TAE 
podria ser més elevada per a algunes formes de disposició de fons.

Opció 1:  amb quota mínima fixada en 45 €, pagarà 46 quotes de 45,00 € i 1 quota de 36,88 €
 Total interessos 606,88 € i total a pagar 2.106,88 € 
Opció 2:  amb quota de 54 € pagarà 36 quotes de 54,00 € i 1 quota de 18,90 €
 Total interessos 462,90 € i total a pagar 1.962,90 € Estalvia 143,98 € d’interessos sobre l’opció 1
Opció 3:  amb quota de 67,50 € pagarà 27 quotes de 67,50 € i 1 quota de 21,02 €
 Total interessos 343,52 € i total a pagar 1.843,52 € Estalvia 263,36 € d’interessos sobre l’opció 1
Opció 4:  amb quota de 90,00 € pagarà 19 quotes de 90,00 € i 1 quota de 32,12 €
 Total interessos 242,12 € i total a pagar 1.742,12 € Estalvia 364,76 € d’interessos sobre l’opció 1
Opció 5:  amb quota mínima fixada en 140,00 €, pagarà 11 quotes de 140,00 € i 1 quota de 109,12 €
 Total interessos 149,12 € i total a pagar 1.649,12 € Estalvia 457,76 € d’interessos sobre l’opció 1

L’exemple està calculat amb una disposició del 100% realitzada el dia 01/01/2022 i amb el primer venciment el dia 01/02/2022.
Pot consultar altres opcions de saldo disposat i quotes al simulador que trobarà al web del Banc Espanya https://app.bde.es/asb_www/es/
vencimiento.html#/principalVencimiento
Abans de fer compres sota la modalitat de pagament revolving ha de decidir quina és la millor quota mensual que li permeti pagar 
les compres còmodament sense allargar-se massa en el temps i tenint en compte els seus ingressos mensuals, les despeses fixes 
i el pagament d’altres préstecs que tingui contractats.
UTILITZI LA FORMA DE PAGAMENT REVOLVING QUAN REALMENT HO NECESSITI I AJUSTANT LA QUOTA EL MÀXIM POSSIBLE 
PER EVITAR EL SOBREENDEUTAMENT.

3. FORMA DE PAGAMENT “PAGAMENT FÀCIL”
QUÈ ÉS LA FORMA DE PAGAMENT “PAGAMENT FÀCIL” AMB INTERESSOS? Quan faci compres amb forma de pagament a final de 
mes, podrem oferir-li la possibilitat de fraccionar el pagament en un nombre determinat de quotes. 
TIPUS D’INTERÈS: L’ajornament donarà lloc a un tipus d’interès deutor del 18,00%, TAE 19,72%.
TERMINI MÀXIM: El termini màxim d’aquesta forma de pagament serà de 48 mesos.
EXEMPLE:
Si fa una compra de 1.500,00 €, amb forma de pagament PAGAMENT FÀCIL, abonarà 48 quotes. La primera quota serà de 47,36 € i les 
47 quotes restants de 44,06 €. Total a pagar 2.118,18 €, principal de 1.500,00 € i interessos de 618,18 €. Dia de contractació 01/01/2022 i 
primer pagament 01/02/2022.

http://www.santanderconsumer.es
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INFORMACIÓ PRÈVIA A LA SUBSCRIPCIÓ DEL CONTRACTE DE TARGETA
Sobre transparència de les condicions i els requisits d’informació aplicables als serveis de pagament. Aquest document es completa amb l’imprès 
d’informació normalitzada europea, que es lliura simultàniament.
Les informacions destacades en negreta en aquest document són especialment rellevants.
1. SOBRE LES PRINCIPALS CARACTERÍSTIQUES DE 
L’INSTRUMENT DE PAGAMENT I LES MANERES D’UTILITZAR-LO 
És un mitjà de pagament de caràcter personal i intransferible. Amb 
càrrec al compte de targeta podeu:
- Treure diners: als bancs i caixers automàtics adherits al.
- Efectuar disposicions en efectiu: (amb una trucada a la Central 

d’Autorització de l’entitat de crèdit) els imports que se sol·licitin, 
en tot cas, s’ingressaran directament al compte de domiciliació 
que la persona titular designi en el contracte. 

- Efectuar el pagament de béns i serveis als establiments 
comercials físics o electrònics que admetin la tarjeta de crèdit 
com a mitjà de pagament.

- Finançar l’adquisició de béns i serveis mitjançant modalitats de 
pagament especials a determinats establiments adherits. 

Per a qualsevol transacció de les enumerades caldrà acreditar la 
identitat, lliurar la targeta per facilitar-ne la lectura o introduir-la 
als terminals del punt de venda i teclejar el número secret, signar 
comprovants, introduir la clau d’accés a l’àrea privada del web de 
l’Entitat de Crèdit o fer servir una clau SMS.
En cas que es contracti una assegurança voluntària, l’import de la 
prima s’ha d’abonar a l’entitat asseguradora.
2. SOBRE EL PROVEÏDOR DE SERVEIS DE PAGAMENT
L’autoritat de supervisió i dades registrals del proveïdor de serveis de 
pagament: Santander Consumer Finance, SA és una entitat subjecta a 
la supervisió del Banc d’Espanya, carrer Alcalá, 50, 28014 Madrid. Està 
inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, tom 1663, general 1081 de 
la secció 3a del Llibre de Societats, foli 102, full 7822, CIF A-28122570. 
Registre del Banc d’Espanya núm. 0224.
3. SOBRE LA UTILITZACIÓ DEL SERVEI DE PAGAMENT
Identificador únic per executar una ordre de pagament: l’identificador 
únic és el número que figura imprès en l’anvers de la targeta. L’entitat 
de crèdit el pot modificar quan se substitueixi una targeta per una altra.
L’Entitat de Crèdit no serà responsable de la no execució o de l’execució 
defectuosa d’una operació de pagament quan l’identificador únic sigui 
incorrecte. No obstant això, l’Entitat de Crèdit realitzarà les gestions 
que estiguin al seu abast per tal de recuperar els fons de l’operació 
de pagament. L’Entitat de Crèdit facilitarà al Titular com a ordenant, 
amb sol·licitud prèvia per escrit, tota la informació de què disposi que 
sigui pertinent per tal que el Titular interposi una reclamació legal 
per recuperar els fons. L’Entitat de Crèdit podrà cobrar al Titular per 
aquesta recuperació, d’acord amb allò pactat, si escau, a les condicions 
particulars respectives.
Forma i procediment per comunicar el consentiment per executar 
una operació de pagament i retirar el consentiment esmentat: que la 
persona titular de la targeta signi les factures o els comprovants que 
expedeixin els establiments, faci servir el número secret, la introducció 
de la clau d’accés a l’àrea privada del web de l’Entitat de Crèdit (el 
“Web”) o de les claus remeses per SMS o altres mitjans telemàtics o, 
si escau, introdueixi o lectura la targeta als terminals de punt de venda 
implicarà que la persona titular consent l’operació de pagament de què 
es tracti i originarà l’obligació de reemborsament a l’entitat de crèdit.
Una vegada s’atorgui el consentiment, la persona titular no podrà 
revocar les ordres que hagi donat amb la targeta.
Moment de recepció d’una ordre de pagament:
El moment de recepció d’una ordre de pagament efectuada amb la 
targeta és quan l’entitat de crèdit rep l’ordre. Si la recepció té lloc un dia 
inhàbil, a efectes bancaris, l’ordre de pagament es considera que s’ha 
rebut el dia hàbil següent.
Termini màxim d’execució dels serveis de pagament que s’hagin de 
prestar. 
En relació amb les operacions de pagament en què el client actuï 
com a ordenant, l’entitat de crèdit s’ha d’assegurar que l’import de 
l’operació s’abona en el compte del proveïdor de serveis de pagament 
de la persona beneficiària, com a màxim, al final del dia hàbil següent 
al moment en què es rep l’ordre de pagament. Per a les operacions 
de pagament iniciades en paper, el termini indicat es prolonga un dia 
hàbil. Aquestes disposicions només s’apliquen a les operacions que 
s’efectuïn en euros, en què el proveïdor de serveis de pagament de la 
persona ordenant i de la persona beneficiària estiguin situats a la Unió 
Europea.
Límits a les operacions de pagament que s’efectuïn mitjançant la 
targeta: l’entitat de crèdit assignarà un límit de crèdit a la targeta 

després d’estudiar-ne i aprovar-ne el risc creditici. El màxim diari 
d’extracció en caixers automàtics, a Espanya o a l’estranger, és 
de 300 euros per a les targetes tipus Classic i 600 euros per a les 
targetes tipus Or.
4. SOBRE LES DESPESES I ELS TIPUS D’INTERÈS I DE CANVI
Tipus de canvi: per al càrrec de les quantitats que derivin de la utilització 
de la targeta a l’estranger s’aplica el contravalor en moneda nacional 
que l’entitat de crèdit hagi hagut de pagar, si el càrrec arriba calculat 
així. Si no és el cas, s’estableix el contravalor que resulti d’aplicar a 
la divisa facturada el tipus de canvi que l’entitat de crèdit apliqui a les 
operacions en aquesta divisa el dia en què aquesta hagi satisfet l’import, 
sempre que hi hagi una cotització oficial entre les dues monedes. Si no 
és així, la liquidació es practicarà fent servir el dòlar EUA com a moneda 
base d’intercanvi.
5. SOBRE LA COMUNICACIÓ
Mitjans de comunicació: Les comunicacions de l’Entitat de Crèdit al 
titular podran realitzar-se de forma on-line, a través de l’àrea privada de 
clients de la web de l’Entitat de Crèdit o en el domicili postal que el titular 
hagi designat, així com per correu electrònic a l’adreça facilitada pel 
client en les condicions particulars del contracte o per mitjans telemàtics 
o electrònics que en cada cas s’acordin entre les parts.
Forma i freqüència de la informació: la información sobre la utilització de 
la targeta s’ha de facilitar en la forma pactada entre les parts, en paper 
o en un altre suport durador, de manera gratuïta i periòdica, almenys 
una vegada al mes i després que l’import de l’operació s’hagi carregat 
al compte de la persona ordenant. 
Llengua del contracte: el contracte se subscriu en català i és en 
aquesta llengua que es faran les comunicacions que l’entitat de crèdit 
dirigeixi a la persona contractant o a la titular, si escau, durant la relació 
contractual, tret que les parts acordin una altra cosa. Accessibilitat de 
la informació i de les condicions del contracte: la persona contractant 
té dret a rebre en qualsevol moment, quan així ho sol·liciti a l’entitat de 
crèdit, les condicions per les quals es regeix el contracte, així com la 
informació exigida per la legislació aplicable en matèria de serveis de 
pagament. 
6. SOBRE LES RESPONSABILITATS I ELS REQUISITS NECESSARIS 
PER A LA DEVOLUCIÓ
Obligacions de la persona titular en relació amb la utilització, la 
conservació i la custòdia de la targeta. Una vegada rebi la targeta, la 
persona titular l’ha de signar immediatament i fer ús de la diligència 
oportuna en la conservació, i la custòdia d’aquesta, del número 
secret i la clau d’accés al Web en cas que es registri al Web, i està 
obligada a fer-la servir d’acord amb les condicions que estableix 
el contracte i a prendre totes les mesures que tingui a l’abast per 
protegir-ne els elements de seguretat. No ha d’escriure el número 
secret ni la clau d’accés al Web de manera intel·ligible o accessible 
per a terceres persones ni anotar-lo a la targeta ni a qualsevol altre 
document que la persona titular conservi o transporti.
La persona titular també ha de notificar al banc la pèrdua o el 
robatori o apropiació indeguda de la targeta, del número secret 
o de la clau d’accés al Web, o si terceres persones en tenen 
coneixement, així com qualsevol irregularitat que es pugui produir 
en la gestió del compte de targeta, sense demora indeguda i tan 
bon punt tingui coneixement d’aquests fets.
La notificació a l’entitat de crèdit es pot efectuar per qualsevol 
mitjà. En especial, en els casos de pèrdua, robatori o utilització 
no autoritzada de la targeta, la notificació s’ha de fer trucant al 
número de telèfon gratuït habilitat per l’entitat de crèdit a aquest 
efecte. Una vegada l’entitat de crèdit rebi aquesta comunicació, 
adoptarà les mesures necessàries per impedir que la targeta es 
faci servir. 
Bloqueig de l’instrument de pagament: l’entitat de crèdit es 
reserva el dret de bloquejar la utilització de la targeta per raons 
objectivament justificades i relacionades amb la seguretat, amb 
la sospita que se’n faci un ús no autoritzat o fraudulent, o si l’ús 
pot suposar un augment significatiu del risc que la persona titular 
de la targeta pugui ser incapaç de fer front a les obligacions de 
pagament.
L’Entitat de Crèdit informarà el Titular del bloqueig de la targeta 
sempre que la llei ho permeti i que no hi hagi raons de seguretat 
objectives que desaconsellin aquesta informació, amb caràcter 
previ o immediatament després que es produeixi, sia per carta o 
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posant-s’hi en contacte directament trucant als números de telèfon 
que hagi facilitat a l’Entitat de Crèdit o enviant-li un missatge de 
text SMS al telèfon mòbil, sempre que l’Entitat de Crèdit disposi 
d’aquesta dada.
Així mateix, per raons objectivament justificades, l’entitat de crèdit 
pot posar fi al dret del consumidor a efectuar noves disposicions.
Responsabilitat de la persona ordenant en cas de pèrdua o robatori 
o apropiació indeguda de la targeta. La pèrdua econòmica que 
derivi de les operacions esmentades és a càrrec:
a)  De la persona titular de la targeta fins al moment en què es 

notifiqui el fet esdevingut a l’entitat de crèdit i fins al límit màxim 
de 50 euros llevat que (i) al Titular no li hagi resultat possible 
detectar la pèrdua, la sostracció o l’apropiació indeguda de la 
targeta abans d’un pagament, excepte quan el Titular mateix 
hagi actuat fraudulentament, o (ii) la pèrdua sigui deguda a 
l’acció o inacció d’empleats o de qualsevol agent, sucursal o 
entitat de l’Entitat de Crèdit a què s’hagin externalitzat activitats; 
la resta és a càrrec de l’entitat de crèdit.

b)  De l’entitat de crèdit, després de la notificació oportuna.
El Titular estarà exempt de qualsevol responsabilitat en cas de 
sostracció, pèrdua o apropiació indeguda de la targeta quan les 
operacions s’hagin efectuat de manera no presencial fent servir 
únicament les dades impreses a la targeta, sempre que no s’hagi 
produït frau o negligència greu per part seva en el compliment de 
les seves obligacions de custòdia de la targeta i les credencials de 
seguretat i que hagi notificat aquesta circumstància sense demora.
No obstant això, la persona titular ha de suportar, en qualsevol 
cas, total de la pèrdua econòmica que resulti de les operacions de 
pagament no autoritzades que s’efectuïn amb la targeta i que siguin 
fruit de l’actuació fraudulenta o de l’incompliment, deliberat o per 
negligència greu, d’una de les seves obligacions o de diverses 
respecte a l’ús adequat de la targeta, l’adopció de mesures per 
protegir-ne els elements de seguretat i la notificació de la pèrdua, 
el robatori o l’ús no autoritzat.
Operacions no autoritzades, termini de comunicació i 
responsabilitat: quan la persona titular tingui coneixement de 
l’execució incorrecta o no autoritzada d’una operació de pagament 
efectuada amb la targeta, ho haurà de comunicar a l’entitat de 
crèdit sense retard injustificat, a fi que aquesta pugui fer-ne la 
rectificació oportuna. Aquesta comunicació s’ha de produir en un 
termini màxim de tretze mesos des de la data del càrrec. 
En cas d’operacions de pagament no autoritzades realitzades amb 
la targeta, l’Entitat de Crèdit tornarà al Titular, l’import de l’operació 
de què es tracti sense demora indeguda i, en qualsevol cas, com a 
molt tard al final del dia hàbil següent a aquell en què hagi observat 
o li hagin notificat l’operació, llevat que l’Entitat de Crèdit tingui 

motius raonables per sospitar l’existència de frau i comuniqui 
aquests motius per escrit al Banc d’Espanya.
Responsabilitat de l’entitat de crèdit per la no-execució o l’execució 
defectuosa d’operacions de pagament efectuades amb la targeta. 
L’entitat de crèdit és responsable davant la persona contractant o la 
titular de la targeta, si escau, de la correcta execució de les operacions 
de pagament que s’efectuïn amb aquesta fins que se n’aboni l’import 
al compte del proveïdor de serveis de pagament de la persona 
beneficiària de l’operació llevat que es demostri que el proveïdor de 
serveis de pagament del beneficiari va rebre l’import de l’operació de 
pagament, cas en què aquest serà responsable davant del beneficiari. 
Si una operació de pagament feta amb la targeta no s’executa o 
s’executa incorrectament, i l’entitat de crèdit n’és responsable d’acord 
amb el que s’ha exposat abans, haurà de retornar a la persona titular, 
sense demora injustificada, l’import corresponent a l’operació i restablir, 
si escau, el saldo del compte a la situació en què hauria estat si no 
hagués tingut lloc l’operació de pagament defectuosa. La data de valor 
de l’abonament al compte de pagament del Titular no serà posterior a la 
data en què s’hagi efectuat el càrrec de l’import.
Requisits necessaris per a la devolució: la persona titular pot sol·licitar 
la devolució d’una operació de pagament autoritzada, iniciada per la 
persona beneficiària o a través d’aquesta, que ja s’hagi executat quan 
se satisfacin les condicions següents: (i) que l’import superi el que 
la persona ordenant podia esperar raonablement, tenint en compte 
les pautes de despesa anteriors, les condicions del contracte i les 
circumstàncies del cas. La sol·licitud s’ha de fer en el termini de vuit 
setmanes des del càrrec al compte.
7. SOBRE LA LLEI APLICABLE, LA COMPETÈNCIA JURISDICCIONAL 
I ELS PROCEDIMENTS DE RECLAMACIÓ
Llei aplicable, competència jurisdiccional: aquest contracte es regeix 
per la legislació espanyola i se sotmet a la jurisdicció dels jutjats i els 
tribunals espanyols competents del domicili de la persona deutora.
Procediments de reclamació: en cas de divergència entre les parts 
sobre qualsevol qüestió relacionada amb el contracte, la persona 
contractant i la titular, si escau, poden reclamar davant del Servei de 
Reclamacions del Banc d’Espanya, c/ Alcalá, 50, 28014 Madrid. Abans 
de recórrer a aquest servei, han de justificar que prèviament s’han posat 
en contacte amb el Servei de Reclamacions i Atenció al Client,Carrer 
Josefa Valcárcel, 30 Edifici Merrimack IV, 2a Planta 28027 –Madrid; 
amb un correu dirigit a l’adreça indicada o per fax al 91 759 48 36, 
e-mail: santander_reclamaciones@gruposantander.es o davant el 
Defensor del Client, mitjançant una comunicació dirigida a D. José Luis 
Gómez-Dégano i Ceballos-Zúñiga c/ Raimundo Fernández Villaverde, 
61 – 8º dta. 28003 – Madrid; Apartat de Correus: 14019 28080 – Madrid; 
Telèfon: 91.429.56.61; Fax: 91.429.23.19 o per correu electrònic a 
oficina@defensorcliente.es

mailto:santander_reclamaciones@gruposantander.es
mailto:oficina@defensorcliente.es
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1- Llegeixi la informació Normalitzada Europea 
(INE) i la informació Prèvia de la Llei de Mitjans 
de Pagament.

2.- Llegeixi el Document informatiu sobre forma de 
pagament Revolving

3- Llegeixi la informació sobre protecció de dades i 
empleni el formulari de consentiments.

4- Imprimeixi tota la documentació.

5- Empleni les dades de las sol·licitud de targeta.

6- Signi totes les pàgines, on li indiquem.

7- Enviï la documentació junt amb la fotocòpia del 
seu DNI:

 SANTANDER CONSUMER
 MITJANS DE PAGAMENT
 APARTAT Nº 615 F.D.

8.- Deseu la còpia client
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 DADES PERSONALS

NIF/NIE _______________________ 
Nom ______________________ Cognoms ______________________________________ 
Adreça _____________________________________________________________________
Localitat ________________________ C.P. _________  Provincia _______________________
Tipus d’habitatge:  ❏ Lloguer    ❏ Domicili pares    ❏ Escriptura pagada totalment    
                             ❏ Escriptura pendent de pagament ❏ D’altres
Data de naixement ________________ País Naixement _______________________________
Nacionalitat ____________________________ Telèfon ____________________
Teléfon Mòbil ________________ Correu electrònic _________________________________ 
Sexe: H ❏ M ❏  Estat civil: Casat/ada ❏ Solter/a ❏ Separat/ada ❏ D’altres ❏
Professió _________________________________________
Despeses i obligacions fixes mensuals __________ euros

CONDICIONS PARTICULARS DE LA TARGETA

Modalitat habitual pagament:   
 
 ❏ Revolving  ➝
 ❏ Fin de mes   

* Mínim 3% de la línia de crèdit
El Límit de Crédit li serà comunicat per l’Entidtat de Crèdit, una vegada evaluat el riesc creditici.
Preferències per a la recepción de comunicacions: ❏ Correu ordinari  ❏ Correu Electrònic

DADES PROFESSIONALS

Nom de l’empresa en què traballa _______________________________________________
Adreça de l’empresa en què traballa _____________________________________________
Data d’ingrès _______________  Activitat de l’empresa ____________________________
Localitat ____________________________ CP _________  Provincia ___________________
Telèfon de l’empresa ________________
Per compte d’altri  ❏   Per compte propi ❏   Pensionista ❏
Ingressos mensuals en euros ___________________

Accepto i ratifico les condicions generals i particulars predisposades per l’entitat de crèdit, 
així com l’ordre de domiciliació bancària. Amb aquest escrit declaro que, d’acord amb el que 
preveu, en la normativa vigent, de transparència de les condicions i els requisits d’informació 
aplicables als serveis de pagament, se m’ha facilitat de manera gratuïta la informació general 
abans de subscriure el contracte, amb temps suficient abans de subscriure’l. Així mateix, 
he rebut la informació normalitzada europea de crèdits al consum, prèvia al contracte, amb 
la deguda antelació, per escrit i abans d’assumir cap obligació en virtut d’aquest, en els 
termes que estableix la Llei de contractes de crèdit al consum i d’una manera clara, concisa i 
intel·ligible que m’ha permès adoptar una decisió informada respecte a la subscripció d’aquest 
contracte. La concessió de la targeta està supeditada a l’aprovació de Santander Consumer 
Finance, SA.

EXEMPLAR PER L’ENTITAT

1/11

SOL·LICITUD DE TARJETA NATURGY SANTANDER CONSUMER MASTERCARD
Sí, vull ser titular de la targeta de crèdit NATURGY SANTANDER 
CONSUMER MASTERCARD  i gaudir dels seus avantatges.

Quota de pagament mensual 
en aquesta modalitat:

❏ 30 euros   ❏ 60 euros   ❏ 90 euros 
    Altres quantitats* euros
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TARGETES ADDICIONALS

Vull una targeta addicional para la persona que indico a continuación y autorizo a cargar en 
mi cuenta las facturas procedentes de su uso.
NIF/NIE __________________________  Data de naixement ___________________________
Nom ______________________ Cognoms ___________________________________
Sexe: H ❏  M ❏  Estat civil: Casat/ada ❏ Solter/a ❏ Separat/ada ❏ D’altres ❏
Parentiu:   Cònjuge ❏     Pare/Fill ❏     Germans ❏

ODRE DE DOMICILIACIÒ DE CARREC DIRECTE SEPA

Referència de l’odre de domiciliaciò:  3087 
                                                                         Escriviu els números del DNI (sense lletra)  
Identificador de la persona creditora: A-28122570 - 013  
Nom de la persona creditora: Santander Consumer Finance, SA 
Adreça: Avda. Cantabria s/n                   Códi postal:  28660     
Població: Boadilla del Monte       Provincia: MADRID             País: ESPAÑA    
Tipus de pagament: pagament recurrent        
Data i localitat: __________________________________________________________ 
Número de compte – IBAN:   
A Espanya l’IBAN consta de 24 posicions, i comença sempre per ES. 
Si voleu domiciliar els pagaments en un compte bancari ubicat fora d’Espanya (a la Unió 
Europea o en països tercers equivalents), sol·liciteu-ho a l’establiment venedor, el qual 
us lliurarà el formulari corresponent.
Mitjançant la signatura d’aquesta ordre de domiciliació, la persona deutora autoritza (A) la 
persona creditora a enviar instruccions a l’entitat de la persona deutora per carregar al seu 
compte, així com també (B) l’entitat a efectuar els càrrecs al seu compte seguint les instruccions 
de la persona creditora. Com a part dels seus drets, la persona deutora està legitimada al 
reemborsament per la seva entitat en els termes i les condicions del contracte que s’hi subscriu. 
La sol·licitud de reemborsament s’ha d’efectuar dins de les vuit setmanes que segueixen la 
data de càrrec al compte. Podeu obtenir informació addicional sobre els vostres drets a l’entitat 
financera.

NO OBLIDEU SIGNAR TOTS ELS FULLS DE LA CÒPIA PER A L’ENTITAT. ADJUNTEU-
HI UNA FOTOCÒPIA DEL DNI I EL JUSTIFICANT D’INGRESSOS (NÒMINA O PENSIÓ). 
ENVIEU TOTA LA DOCUMENTACIÓ A SANTANDER CONSUMER, MEDIOS DE PAGO, 

APARTAT DE CORREUS 615, FRANQ. DEST. 28080 MADRID

E S

EXEMPLAR PER L’ENTITAT

SANTANDER CONSUMER FINANCE, SA, inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, tom 1663, General 1081, secció 3a Llibre de Societats, foli 
102, full 7822, CIF A28122570. Registre del Banc d’Espanya núm. 0224. Domicili: av. de Cantabria, s/n, 28660 Boadilla del Monte (Madrid).
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CONDICIONS GENERALS DE LA TARGETA DE CREDIT
1. Targetes addicionals. La persona contractant, 
que en cas que sigui una persona física serà 
sempre la persona titular de la targeta principal, 
pot sol·licitar l’emissió de targetes addicionals 
a SANTANDER CONSUMER FINANCE, SA, 
(d’ara endavant, l’Entitat de Crèdit) i l’entitat 
de crèdit se’n reservarà l’autorització. Les 
operacions que s’efectuïn amb les targetes 
addicionals tenen la mateixa consideració que 
les que s’efectuïn amb la targeta principal.
2. Ús de la targeta. Forma i procediment 
d’atorgar el consentiment per executar 
operacions de pagament. Forma i 
procediment d’atorgar el consentiment per 
executar operacions de pagament. La targeta 
és personal i intransferible. La utilització de la 
targeta implica l’acceptació de les condicions 
d’aquest contracte. La persona titular pot 
extreure diners en bancs i caixers automàtics 
adherits al sistema, i efectuar el pagament de 
béns o serveis als establiments comercials que 
l’admetin, així mateix, el Titular podrà realitzar 
les transaccions habilitades per l’Entitat de 
Crèdit al seu lloc web i podrà finançar sota 
modalitats especials de pagament l’adquisició 
de béns i serveis específics en determinats 
establiments adherits al sistema. La targeta 
també permetrà al Titular efectuar el pagament 
de compres en línia al lloc web de l’establiment 
que tingui habilitat aquest sistema. Per a tot el 
que s’ha indicat anteriorment, el Titular haurà 
de presentar la targeta degudament signada 
a l’espai que s’estableix a aquest efecte, 
acreditar la seva identitat i signar les factures 
o els comprovants que s’estenguin a aquest 
efecte. Aquesta signatura es pot substituir 
per la introducció o lectura de la targeta als 
terminals del punt de venda destinats a registrar 
l’operació, pel marcatge del número secret 
(PIN de la targeta), per la introducció de la clau 
d’accés a l’àrea privada del web de l’Entitat 
de Crèdit (el “Web”) i de codis SMS, així com 
per altres mesures de seguretat establertes 
en cada moment esmentats com a prova de 
conformitat amb l’operació de pagament i 
l’import.
La persona titular de la targeta, dins del límit 
de disposicions autoritzat, pot dur a terme 
disposicions en efectiu amb càrrec a la targeta 
NATURGY SANTANDER CONSUMER 
MASTERCARD mitjançant una trucada a la 
Central d’Autorització de Targetes de l’entitat de 
crèdit, al 900 108 705 o sol·licitant-ho a través 
del WEB www.santanderconsumer.es seguint 
les instruccions indicades per a aquest cas. Els 
imports sol·licitats s’ingressaran directament al 
compte corrent o a la llibreta d’estalvis que la 

persona titular hagi designat per domiciliar els 
pagaments.
L’entitat de crèdit ha de facilitar a la persona titular 
de la targeta, per al seu coneixement exclusiu, 
un número secret d’identificació personal, (codi 
PIN de la targeta) i aquesta el podrà modificar 
seguint el procediment tècnic que l’entitat de 
crèdit tingui establert en cada moment. Aquest 
número secret li caldrà, si escau, per efectuar 
operacions en caixers automàtics.
L’Entitat de Crèdit posa a disposició del Titular 
una àrea privada de client al Web, on el Titular 
podrà consultar els moviments i extractes de la 
targeta i, d’acord amb el contracte multicanal que 
el Titular podrà signar al Web, fer transaccions i 
operar a través del Web, segons les possibilitats 
transaccionals posades a la seva disposició en 
cada moment.
La signatura de la persona titular de la targeta 
de les factures o els comprovants expedits pels 
establiments, la utilització del número secret, 
introducció de la clau d’accés del Web i dels 
codis d’un sol ús enviats per SMS, o els elements 
de seguretat que en casa cas requereixi l’Entitat 
de Crèdit o, si escau, introducció o lectura 
de la targeta als terminals de punt de venda 
implica el consentiment de la persona titular a 
l’operació de pagament de què es tracti i origina 
l’obligació de reemborsament al banc de l’import 
corresponent. Una vegada s’hagi atorgat el 
consentiment, la persona titular no pot revocar 
les ordres que hagi donat amb la targeta.
La persona titular de targete autoritza l’entitat de 
crèdit a gravar i registrar les comunicacions i les 
instruccions que emetin, i accepta expressament 
que aquests enregistraments tinguin plens 
efectes probatoris en un judici i fora d’aquest.
L’entitat de crèdit queda exempta de qualsevol 
reclamació que derivi d’operacions efectuades 
entre la persona titular de la targeta com a 
instrument de pagament i els establiments amb 
què contracti, o de la falta d’atenció a la targeta 
d’alguna de les parts.
L’entitat de crèdit pot incorporar noves 
funcionalitats a la targeta, i en aquest cas la pot 
substituir per una de nova, fins i tot abans que 
en conclogui el termini de validesa, que enviarà 
a la persona titular sense cap cost. Així mateix, 
l’entitat de crèdit es reserva el dret de modificar 
o suprimir els serveis annexos a la targeta, i la 
persona contractant i/o la titular de la targeta 
queden facultades per resoldre el contracte, en 
la forma i amb els efectes que preveu aquest 
contracte. 
3. Limitacions a la utilització de la targeta. 
Les parts acorden que a les operacions de 
pagament efectuades amb la targeta s’aplicaran 

EXEMPLAR PER L’ENTITAT

3/11

http://www.santanderconsumer.es
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CONDICIONS GENERALS DE LA TARGETA DE CREDIT
els límits màxims que estableixen les condicions 
particulars o les que es fixin posteriorment 
d’acord amb aquest contracte. El màxim diari 
d’extracció en caixers automàtics, a Espanya o 
a l’estranger, és de 300 euros.
A més, l’entitat de crèdit es reserva el dret de 
bloquejar la utilització de la targeta per raons 
objectivament justificades relacionades amb la 
seguretat d’aquesta, amb la sospita d’un ús no 
autoritzat o fraudulent, o si el fet d’utilitzar-la us 
pot suposar un augment significatiu del risc que 
la persona titular de la targeta pugui ser incapaç 
de fer front a les obligacions de pagament.
L’entitat de crèdit ha d’informar la persona 
titular del bloqueig de la tarjeta sempre que 
la llei ho permeti i que no hi hagi raons de 
seguretat objectives que desaconsellin aquesta 
informació, amb caràcter previ o immediatament 
després que es produeixi, bé mitjançant una 
carta o bé posant-s’hi en contacte directament 
als números de telèfon que hagi facilitat a l’entitat 
de crèdit, o enviant-li un missatge de text SMS 
al telèfon mòbil, sempre que l’entitat de crèdit 
disposi d’aquesta dada.
L’entitat de crèdit desbloquejarà la targeta o la 
substituirà per una altra, sense cap cost per a 
la persona titular, una vegada desapareguin les 
circumstàncies que n’hagin motivat el bloqueig, 
sens perjudici del dret de la persona titular a 
sol·licitar-ne el desbloqueig en aquest supòsit, 
trucant al número de telèfon gratuït 900 81 29 05 
o al 900 20 01 28.
Així mateix, per raons objectivament justificades, 
l’entitat de crèdit pot posar fi al dret del 
consumidor per efectuar noves disposicions.
4. Obligacions de la persona titular en relació 
amb la utilització, la conservació i la custòdia 
de la targeta. Una vegada rebi la targeta, la 
persona titular l’ha de signar immediatament i 
fer ús la diligència oportuna en la conservació 
i la custòdia d’aquesta, del número secret i la 
clau d’accés al Web en cas que es registri al 
Web. Està obligada a fer-la servir d’acord amb 
les condicions que estableix aquest contracte i 
a prendre totes les mesures que tingui a l’abast 
per protegir-ne els elements de seguretat. No 
ha d’escriure el número secret ni la clau d’accés 
al Web de manera intel·ligible o accessible per 
a terceres persones, ni anotar-lo a la targeta 
ni a qualsevol altre document que la persona 
titular conservi o transporti.
Quan la persona titular tingui coneixement de 
l’execució incorrecta o no autoritzada d’una 
operació de pagament efectuada amb la targeta, 
ho haurà de comunicar sense retard injustificat 
a l’entitat de crèdit, a fi que aquesta pugui fer-ne 
la rectificació oportuna. Aquesta comunicació 

s’ha de produir en un termini màxim de tretze 
mesos des de la data del càrrec. 
La persona titular també ha de notificar a l’entitat 
de crèdit la pèrdua o el robatori o l’apropiació 
indeguda de la targeta o del número secret o 
la clau d’accés al Web, o si terceres persones 
en tenen coneixement, així com qualsevol 
irregularitat que es pugui produir en la gestió 
del compte de targeta, sense demora indeguda 
i tan bon punt tingui coneixement d’aquests fets. 
La notificació a l’entitat de crèdit es pot efectuar 
per qualsevol mitjà. En especial, en els casos 
de pèrdua, robatori o apropiació indeguda 
o utilització no autoritzada de la targeta, la 
notificació 
s’ha de fer trucant al número de telèfon gratuït 
habilitat per l’entitat de crèdit a aquest efecte, 900 
81 29 05 o al 900 20 01 28. Una vegada aquesta 
l’entitat de crèdit rebi aquesta comunicació, 
adoptarà les mesures necessàries per impedir 
que la targeta es faci servir. 
En els supòsits de sostracció i utilització 
fraudulenta de la targeta, el Titular haurà 
d’aportar a l’Entitat de Crèdit, quan aquesta ho 
sol·liciti, la denúncia corresponent. 
5. Responsabilitat en operacions de 
pagament no autoritzades. En cas 
d’operacions de pagament no autoritzades que 
s’efectuïn amb la targeta, l’entitat de crèdit ha de 
tornar a la persona titular l’import de l’operació 
de què es tracti sense demora indeguda i, en 
qualsevol cas, com a molt tard al final del dia 
hàbil següent a aquell en què hagi observat o 
li hagin notificat l’operació, llevat que l’Entitat 
de Crèdit tingui motius raonables per sospitar 
l’existència de frau i comuniqui aquests motius 
per escrit al Banc d’Espanya. No obstant això, en 
cas de pèrdua o robatori o apropiació indeguda 
de la targeta, la pèrdua econòmica que derivi 
d’aquestes operacions serà a càrrec:
a)  De la persona titular de la targeta fins al 

moment de la notificació a l’entitat de crèdit 
del fet esdevingut i fins al límit màxim de 
50 eurosllevat que (i) al Titular no li hagi 
resultat possible detectar la pèrdua, la 
sostracció o l’apropiació indeguda de la 
targeta abans d’un pagament, excepte quan 
el Titular mateix hagi actuat fraudulentament, 
o (ii) la pèrdua sigui deguda a l’acció o 
inacció d’empleats o de qualsevol agent, 
sucursal o entitat de l’Entitat de Crèdit a què 
s’hagin externalitzat activitats; i la resta serà 
a càrrec de l’entitat de crèdit.

b)  De l’entitat de crèdit, després de la notificació 
oportuna.

El Titular estarà exempt de qualsevol 
responsabilitat en cas de sostracció, pèrdua 

EXEMPLAR PER L’ENTITAT

4/11



13/61

CONDICIONS GENERALS DE LA TARGETA DE CREDIT
o apropiació indeguda de la targeta quan les 
operacions s’hagin efectuat de manera no 
presencial fent servir únicament les dades 
impreses a la targeta, sempre que no s’hagi 
produït frau o negligència greu per part seva en el 
compliment de les seves obligacions de custòdia 
de la targeta i les credencials de seguretat i 
que hagi notificat aquesta circumstància sense 
demora.
No obstant això, la persona titular ha de suportar, 
en qualsevol cas, el total de la pèrdua econòmica 
que resulti de les operacions de pagament no 
autoritzades que s’efectuïn amb la targeta i 
que siguin fruit de l’actuació fraudulenta o de 
l’incompliment, deliberat o per negligència greu, 
d’una de les seves obligacions o de diverses 
respecte a l’ús adequat de la targeta, l’adopció 
de mesures per protegir-ne els elements de 
seguretat i la notificació de la pèrdua, el robatori 
o apropiació indeguda o l’ús no autoritzat. 
6. Responsabilitat de l’entitat de crèdit per 
la no-execució o l’execució defectuosa 
d’operacions de pagament efectuades amb 
la tarjeta i devolucions per operacions de 
pagament iniciades per un beneficiari o a 
través d’un beneficiari. L’entitat de crèdit és 
responsable davant la persona contractant, o 
la titular de la targeta, si escau, de la correcta 
execució de les operacions de pagament que 
s’efectuïn amb aquesta fins que s’aboni l’import 
al compte del proveïdor de serveis de pagament 
de la persona beneficiària de l’operació llevat 
que es demostri que el proveïdor de serveis 
de pagament del beneficiari va rebre l’import 
de l’operació de pagament, cas en què aquest 
serà responsable davant del beneficiari. Si una 
operació de pagament feta amb la targeta no 
s’executa o s’executa incorrectament, i l’entitat 
de crèdit n’és responsable d’acord amb el 
que s’ha exposat abans, haurà de retornar a 
la persona titular, sense demora injustificada, 
l’import corresponent a l’operació i restablir, si 
escau, el saldo del compte a la situació en què 
hauria estat si no hagués tingut lloc l’operació 
de pagament defectuosa. La data valor de 
l’abonament al compte del Titular no podrà ser 
posterior a la data en què s’hagi efectuat el 
càrrec de l’import.
En qualsevol cas, l’entitat de crèdit ha d’esbrinar, 
sense demora indeguda i amb la petició prèvia 
de la persona contractant o de la titular de la 
targeta, les dades relatives a l’operació de 
pagament i notificar-ne els resultats sense 
cobrar l’Entitat de Crèdit cap despesa per això.
L’Entitat de Crèdit respondrà davant del Titular 
de les despeses que s’hagin ocasionat, així 
com dels interessos aplicats al Titular com a 

conseqüència de la no execució o de l’execució 
defectuosa o amb retard de l’operació de 
pagament.
El Titular podrà sol·licitar a l’Entitat de Crèdit la 
devolució de la quantitat total corresponent a les 
operacions de pagament autoritzades iniciades 
per un beneficiari o a través d’un beneficiari que 
s’hagin executat, sempre que es compleixin les 
condicions següents:
a)  que a l’autorització no especifiqués, en el 

moment en què es va donar, l’import exacte 
de l’operació de pagament,

b)  que l’import superi el que el Titular podia 
esperar raonablement tenint en compte les 
pautes de despesa anteriors, les condicions 
del contracte marc i les circumstàncies 
pertinents al cas.

El Titular podrà sol·licitar aquesta devolució 
a l’Entitat de Crèdit durant un termini de vuit 
setmanes a comptar de la data de càrrec dels 
fons al seu compte. L’Entitat de Crèdit, en el 
termini de deu dies hàbils des de la recepció 
d’una sol·licitud de devolució, retornarà l’import 
íntegre de l’operació de pagament o bé 
comunicarà al Titular les raons objectives que 
justifiquen la denegació de la devolució.
7. Recepció i rebuig de les ordres de 
pagament. El moment de recepció d’una ordre 
de pagament efectuada amb la targeta és quan 
l’entitat de crèdit rep l’ordre. Si la recepció té 
lloc un dia inhàbil, a efectes bancaris, l’ordre 
de pagament es considera que s’ha rebut el 
dia hàbil següent. L’Entitat de Crèdit no estarà 
obligada a atendre les ordres del Titular que 
impliquin un excés del límit al compte de targeta.
En cas que l’Entitat de Crèdit rebutgi una ordre 
de pagament, es notificaran al Titular els motius 
del rebuig i el procediment per rectificar els 
possibles errors que l’han motivat, sempre que 
la llei permeti aquesta notificació.
8. Termini d’execució i data de valor. Les parts 
acorden que les disposicions de la normativa 
en vigor relatives al termini d’execució i la data 
valor de les operacions de pagament s’aplicaran 
a (i) les operacions de pagament realitzades en 
euros, (ii) les operacions de pagament nacionals 
en la moneda d’un estat membre que no formi 
part de la zona euro, (iii) les operacions de 
pagament que només impliquin una conversió 
de moneda entre l’euro i la moneda d’un estat 
membre que no formi part de la zona euro, i 
(iv) les operacions de pagament restants, llevat 
d’acord en contrari. Les disposicions sobre data 
valor i disponibilitat dels fons s’aplicaran en tot 
cas. En relació amb les operacions de pagament 
en què el Client actuï com a ordenant, l’Entitat 
de Crèdit s’assegurarà que l’import de l’operació 
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s’aboni al compte del proveïdor de serveis de 
pagament del beneficiari, com a màxim, al final 
del dia hàbil següent al moment de recepció 
de l’ordre de pagament. Per a operacions de 
pagament iniciades en paper, el termini indicat 
s’allargarà un dia hàbil. La data de valor del 
càrrec al compte del client, quan actuï com a 
ordenant, no serà anterior al moment en què 
l’import de l’operació de pagament es carregui 
en aquest compte.
9. Reemborsament a l’entitat de crèdit de les 
operacions de pagament efectuades amb la 
targeta:
9.1. Les operacions de pagament efectuades 
amb la targeta s’han de reintegrar a l’entitat de 
crèdit amb càrrec al compte de domiciliació de 
pagaments (a Espanya, a la Unió Europea o 
en països tercers equivalents) que es designa 
en les condicions particulars. El dia 1 de cada 
mes, l’entitat de crèdit ha d’emetre i posar al 
cobrament al compte esmentat un rebut únic 
pels imports resultants del compte de targeta 
i de les modalitats de pagament triades per al 
pagament de les operacions.
9.2. Formes de pagament. La persona titular 
pot triar entre les modalitats que es relacionen 
a continuació:
9.2.1. Modalitat habitual de pagament. 
S’aplica amb caràcter general a les operacions 
efectuades amb la targeta segons l’opció que la 
persona titular triï, en les condicions particulars, 
entre les dues següents:
A)- Quota fixa Revolving. Consisteix en el 
pagament d’una quota fixa que comprèn capital i 
interessos, l’import dels quals és la quantitat que 
s’indica en les condicions particulars d’aquest 
contracte. L’import de la quota esmentada en 
cap cas no potser inferior al 3% del límit de 
disposició concedit a la persona titular.
B)- Pagament a final de mes. Les adquisicions 
que es duguin a terme fins a la data de 
tancament del període de disposicions s’han 
d’abonar, sense interessos, en la data indicada 
per al pagament.
- “Pagament fàcil”. Per a una o diverses 

disposicions concretes realitzades sota la 
modalitat de pagament “final de mes”, l’Entitat 
de Crèdit podrà oferir, enviant una comunicació 
per SMS al telèfon identificat a les condicions 
particulars o mitjançant un altre procediment 
telemàtic establert per l’Entitat de Crèdit, la 
possibilitat de fraccionar el pagament en un 
nombre de pagaments o quotes determinat. 
El titular podrà acceptar-ho sia mitjançant 
l’enviament d’un altre missatge SMS emès 
des del mateix telèfon, sia a través dels 
procediments establerts per l’Entitat de Crèdit 

en cada moment. L’ajornament donarà lloc a un 
interès del 18% nominal anual (TAE 19,72%) 
a favor de l’Entitat de Crèdit. Els interessos 
que meritaran liquidaran de conformitat amb 
la Condició general 10.1. L’acceptació s’haurà 
d’emetre abans del dia 20 de cada mes (data 
de tancament del període de disposicions). La 
TAE ha estat calculada mitjançant la fórmula 
indicada per a aquesta modalitat a la condició 
general 10.3. per al supòsit d’una disposició 
de 1.500 euros que serà abonada en dotze 
terminis mensuals iguals.

El Titular de la targeta podrà sol·licitar, per a les 
disposicions realitzades fins al dia de tancament 
del període de disposicions i mitjançant trucada 
telefònica a la Central d’Autorització de Targetes 
de l’Entitat de Crèdit (900 108 705), el canvi de 
la modalitat de pagament triada (final de mes 
a revolving o viceversa) per a una disposició 
concreta. Aquesta sol·licitud s’ha de realitzar 
abans de l’últim dia del període de tancament de 
disposicions en què s’ha efectuat la transacció. 
El canvi esmentat implicarà el pagament dels 
interessos meritats per l’ajornament.
9.2.2. Modalitats de pagament especials 
(crèdit). L’entitat de crèdit pot oferir, amb la 
valoració prèvia del risc creditici, exclusivament 
en els establiments col·laboradors que les 
tinguin habilitades, modalitats de pagament 
especials per a operacions determinades 
destinades a finançar l’adquisició de béns o la 
prestació de serveis específics. Les condicions 
(termini, tipus d’interès, comissions, quota, preu 
al comptat del producte o servei adquirit, amb 
identificació d’aquest, etc.) d’aquestes modalitats 
de pagament es recullen en les butlletes o els 
comprovants que s’estenen per documentar 
l’operació de què es tracti i que la persona 
titular ha de signar. Aquestes operacions es 
consignen i es liquiden de manera independent 
al compte de targeta. El que no estigui pactat 
en la butlleta es regirà pel que preveu aquest 
contracte. Sens perjudici d’altres modalitats de 
pagament especials, amb interessos o sense, 
que pugui oferir l’entitat de crèdit en tot moment, 
es poden oferir:
- Modalitat especial a terminis. Consisteix en 

el reemborsament d’una operació determinada 
mitjançant una quota fixa. No obstant això, la 
primera quota pot ser d’import diferent i un 
cert nombre de terminis que es pacten amb la 
persona titular en el moment de la compra.

- Modalitat especial de pagament crèdit 
en quota. La persona titular reemborsa, 
mitjançant una quota fixa convinguda amb 
l’entitat de crèdit, una operació concreta. El 
termini en què s’abona l’operació de què es 
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tracti varia en funció de l’import de la quota 
pactada. L’última de les quotes que s’indiqui 
tindrà un import inferior a les anteriors.

9.3. L’entitat de crèdit comptabilitzarà en un 
compte obert a nom de la persona contractant 
(d’ara endavant, el compte de targeta) totes 
les operacions que s’efectuïn amb la targeta, 
així com els interessos, les comissions i les 
despeses a càrrec de la persona titular. El 
compte esmentat recollirà totes les disposicions 
efectuades pel client, les consignarà i 
n’efectuarà les liquidacions corresponents de 
manera separada per modalitats de pagament 
i diferents tipus d’interès aplicats.
El període mensual de disposicions es tancarà, 
respecte de cada liquidació, el dia 20 de cada 
mes.
9.4. Pel que fa a les disposicions realitzades 
amb càrrec al límit de disposició o crèdit, les 
amortitzacions efectuades no produeixen una 
amortització corresponent de l’import total del 
crèdit concedit, sinó que serviran mensualment 
per reconstituir el capital d’acord amb els límits 
concedits. Aquest contracte no preveu cap 
garantia de reemborsament de l’import total 
del crèdit del qual s’hagi disposat en virtut del 
contracte.
Sens perjudici del límit de disposició o crèdit 
establert a les condicions particulars, l’Entitat 
de Crèdit podrà autoritzar determinades 
disposicions, efectuades sota modalitats 
especials de pagament, com a operacions 
independents a l’efecte del risc creditici, que 
seran autoritzades per l’Entitat de Crèdit de 
forma individual i no computaran en el límit de 
disposició autoritzat. L’Entitat de Crèdit inclourà 
a l’extracte totes les disposicions efectuades 
de forma separada en funció de si es tracta 
d’operacions autoritzades individualment o 
realitzades amb càrrec al límit de disposició 
autoritzat.
10. Interessos, comissions i despeses
10.1.Els interessos es produeixen diàriament, i 
es liquiden i s’han de pagar el dia 1 de cada 
mes, juntament amb el principal, amb valor el 
mateix dia.
10.2. El saldo disposat del compte de targeta 
generarà a favor de l’entitat de crèdit un tipus 
deutor fix del 17,88%, calculat dia a dia sobre 
el saldo que presenti el compte, TAE 19,50%. 
Això s’entén sens perjudici de les disposicions 
efectuades amb modalitats de pagament 
especials, que generaran a favor de l’entitat 
de crèdit l’interès nominal anual convingut 
amb la persona titular en cada operació, que 
es mantindrà inalterable fins que s’hagi pagat 
totalment, i es consignarà expressament en les 

butlletes o els comprovants en què es documenti 
l’operació, amb expressió de la TAE resultant.
10.3. L’import total dels interessos es pot obtenir 
a partir de la fórmula que es recull a continuació:
CP x [1 + (i x DIES/36.500)] - CP = interès de 
cada termini En què: CP = capital pendent en el 
període; i = tipus deutor anual; Dies = dies del 
mes del període.
Per excepció, l’import total dels interessos de la 
modalitat de pagament especial a terminis i la 
modalitat de pagament fàcil s’obtindrà a partir 
de la fórmula següent:

n                                       dies    
S     [c.p. x ((1+   TD   )      – 1 )] 
n=1                  36.500 
 
 On: cp = Capital pendent en cada període
  TD = Tipus deutor en base diària
  dies = Dies del mes del període
  n = nombre de quotes
 
10.4. La taxa anual equivalent (TAE). A efectes 
informatius es fa constar que aquesta taxa (TAE) 
s’obté aplicant la fórmula que conté l’annex I de 
la Llei 16/2011, de 24 de juny, de contractes de 
crèdit al consum. Per calcular la TAE s’han tingut 
en compte totes les despeses, els interessos, les 
comissions i els impostos que la part prestatària 
ha de satisfer i que l’entitat de crèdit coneix en el 
moment de formalitzar la targeta.
El càlcul de la TAE es fa a partir dels supòsits 
següents: 
- Que l’import màxim del crèdit és de 1.500 

euros. 
- Que se n’ha disposat totalment de manera 

immediata. 
- Que la durada és d’un any i que s’abonarà en 

12 terminis mensuals iguals, a partir d’un mes 
després de la data de la disposició de fons 
inicial.

- Que el pagament final que efectua el 
consumidor liquida el saldo de capital, els 
interessos i la resta de despeses, si escau.

- Que s’ha agafat el tipus del compte de targeta 
com a tipus més elevat de la categoria de la 
transacció més utilitzada. 

- Que el tipus d’interès, les comissions i les 
despeses es computaran al nivell fixat en el 
moment de signar el contracte.

- Que la persona prestadora i el consumidor 
compliran les seves obligacions en les 
condicions i en els terminis acordats. 

10.5. Les comissions inicials i les despeses 
repercutibles, sens perjudici que es puguin 
modificar posteriorment d’acord amb el que 
preveu aquest contracte, són les següents:
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- Comissió per ajornament de pagament sense 

interessos: 6% sobre l’import ajornat, que es 
percep una única vegada per cadascun dels 
ajornaments autoritzats. Només es percep en 
operacions de termini no superior a 60 mesos 
i d’import inferior a 12.000 euros.

- Comissió per disposició de crèdit: 3%. Aquesta 
comissió s’aplica a les disposicions de crèdit 
efectuades amb modalitats de pagament 
ajornat especials amb interessos de durada 
igual o superior a 3 mesos.

- Comissió de canvi per compres fetes en 
comerços situats a l’estranger: 1%, mínim 
d’1,20 euros (respecte de les transaccions que 
es facin en una moneda diferent de l’euro).

- Comissió per disposicions d’efectiu a caixers 
automàtics d’altres entitats de crèdit a 
Espanya o a l’estranger: L’Entitat de Crèdit 
podrà repercutir l’import íntegre de la comissió 
girada per l’entitat titular del caixer automàtic 
al qual es faci la transacció. Així mateix, es 
girarà una comissió per disposició a crèdit 
a caixer automàtic del 5% sobre la quantitat 
disposada, amb un mínim de 3 euros.

- Comissió per disposicions d’efectiu, efectuades 
amb càrrec al límit de targeta, per ingressar al 
compte corrent: 3%, mínim d’ 3,00 euros.

Són a càrrec de la persona titular les despeses de 
correu o altres mitjans de comunicació, d’acord 
amb les tarifes postals o de comunicacions 
vigents en tot moment, en què pugui incórrer 
l’entitat de crèdit en qualsevol operació que, en 
tramitar-la, així ho requereixi.
Les despeses i comissions són exigibles des 
que s’ocasionen o es produeixen.
10.6. Pel que fa a les operacions efectuades 
amb modalitats de pagament especials, en cas 
d’amortització del capital, la persona titular 
té dret a rebre gratuïtament, en qualsevol 
moment al llarg de la durada d’aquestes, 
i prèvia sol·licitud a l’entitat de crèdit, un 
extracte del compte en forma de quadre 
d’amortització.
11. Tipus de canvi. Per al càrrec de les 
quantitats que derivin de la utilització de la 
targeta a l’estranger s’aplica el contravalor en 
moneda nacional que l’entitat de crèdit hagi 
hagut de pagar, si el càrrec arriba calculat 
així. Si no és el cas, s’estableix el contravalor 
que resulti d’aplicar a la divisa facturada el 
tipus de canvi que l’entitat de crèdit apliqui 
a les operacions en aquesta divisa el dia en 
què aquesta hagi satisfet l’import, sempre 
que hi hagi una cotització oficial entre les 
dues monedes. Si no és així, la liquidació 
es practicarà fent servir el dòlar EUA com a 
moneda base d’intercanvi.

12. Conseqüències en cas d’impagament.
12.1. Interès de demora. Si el Titular incorre en 
retard en els pagaments estarà obligat, sense 
requeriment previ, a satisfer l’interès de demora 
equivalent a 2,5 vegades l’interès legal dels diners 
vigent en el moment que es produeixi la demora, 
per a operacions a final de mes i a terminis 
sense interessos, i del tipus deutor incrementat 
en dos punts percentuals per a operacions sota 
la modalitat de pagament revolving i especial a 
terminis amb interessos.L’interès de demora es 
meritarà diàriament i es liquidarà el dia en què 
s’efectuï el pagament. 
12.2. Despeses de reclamació de posicions 
deutores: Es detallen a l’annex adjunt.
El contractant i, si escau, el titular queden 
informats que, en cas de no atendre els 
pagaments que, per qualsevol concepte, 
es deguin a Santander Consumer en virtut 
d’aquest contracte, Santander Consumer podrà 
comunicar les dades relatives a l’impagament a 
fitxers comuns de solvència patrimonial i crèdit.
12.3. Indisponibilitat del crèdit. Venciment 
anticipat. En cas d’impagament de les quantitats 
degudes al banc en virtut del contracte de targeta, 
l’Entitat de Crèdit podrà reduir el límit màxim de 
crèdit autoritzat a l’import que estigués disposat 
en aquell moment, sense possibilitat d’efectuar 
noves operacions amb la targeta.
A més, la manca de pagament de tres quotes 
facultarà el banc per declarar el venciment 
del contracte, sense necessitat de respectar 
el termini de preavís que estableix la condició 
general “Resolució del contracte”, per declarar 
anticipadament vençudes totes les disposicions 
efectuades amb la targeta independentment 
de la modalitat de pagament acordada i per 
reclamar el saldo resultant.
La persona contractant i, si escau, la persona 
titular queden informades que, en cas que no 
atenguin els pagaments que per qualsevol 
concepte es deguin a l’entitat de crèdit en virtut 
d’aquest contracte, l’entitat de crèdit podrà 
comunicar les dades relatives a l’impagament a 
fitxers comuns de solvència patrimonial i crèdit.
13. Durada del contracte. La durada d’aquest 
contracte és indefinida. 
14. Resolució del contracte. La persona 
contractant pot resoldre el contracte en qualsevol 
moment, sense cap cost per a ell, mitjançant 
una comunicació adreçada a l’entitat de crèdit 
amb sense necessitat de preavís. L’Entitat de 
Crèdit complirà l’ordre de resolució del contracte 
en el termini màxim de 24 hores a partir de la 
sol·licitud del Titular. Així mateix, l’entitat de 
crèdit el pot resoldre amb un avís previ per escrit 
a la persona contractant amb, com a mínim, dos 
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mesos d’antelació. Una vegada s’hagi resolt el 
contracte, la persona contractant i, si escau, la 
persona titular queden obligades a reemborsar 
a l’entitat de crèdit, de la manera pactada 
inicialment, l’import del deute i les despeses 
produïdes pendents de pagament, així com 
a tornar la targeta principal i, si escau, les 
addicionals. El contracte conservarà l’eficàcia 
mentre quedi pendent de compliment algun 
deute derivat de la utilització de la targeta, als 
efectes de la reclamació oportuna. En cas que 
es resolgui el contracte, la persona contractant 
només està obligada a satisfer a l’entitat de 
crèdit la part proporcional de les comissions 
periòdiques que estableixen les condicions 
particulars d’aquest contracte fins que se’n faci 
efectiva la resolució, i l’entitat de crèdit haurà de 
tornar la part proporcional que correspongui en 
cas que s’hagi pagat per avançat.
15. Cessió del crèdit. L’entitat de crèdit està 
facultada per cedir o transmetre el crèdit i els 
drets derivats d’aquest contracte a terceres 
persones. El consumidor té dret a oposar contra 
la tercera persona les mateixes excepcions 
i defenses que li haurien correspost contra 
la persona creditora originària, inclosa la 
compensació.
16. Reemborsament anticipat. La 
persona titular de la targeta pot reemborsar 
anticipadament l’import disposat, de manera 
total o parcial, en qualsevol moment, si ho 
comunica per escrit al banc. En aquest cas 
tindrà dret a una reducció del cost del crèdit, 
corresponent a la durada del contracte que 
quedi per transcórrer. Pel que fa a les operacions 
efectuades sota modalitats especials de 
pagament amb interessos exclusivament, ha 
d’abonar una compensació de l’1% si el període 
restant entre la data del reemborsament 
anticipat i el venciment final del contracte és 
superior a un any; si aquest període és inferior, 
ha d’abonar una compensació de l’0,5%. 
Aquesta compensació es calcula sobre l’import 
reemborsat anticipadament.
17. Dret de desistiment. La persona 
titular té la facultat de deixar sense efecte 
el contracte subscrit si així ho comunica a 
l’entitat de crèdit en un termini de catorze 
dies naturals, sense indicar-ne els motius i 
sense cap penalització. El termini esmentat 
es compta des de la data de subscripció 
d’aquest contracte o des de la data en què la 
persona titular rep les condicions contractuals 
i la informació obligatòria que estableixi la 
llei, en cas que aquesta segona data sigui 
posterior a la d’aquest contracte. Per exercir 
aquest dret la persona titular ha de:

- Fer-ho saber a l’entitat de crèdit mitjançant 
una comunicació escrita dirigida al domicili 
social d’aquesta i duta a terme per mitjans que 
permetin deixar constància de la notificació 
de qualsevol manera admesa en dret. Es 
considerarà que s’ha respectat el termini si 
la notificació s’envia abans que aquest expiri, 
sempre que s’hagi efectuat mitjançant un 
document en paper o qualsevol altre suport 
durador a disposició de la persona prestadora 
i accessible per a aquesta.

- Pagar a l’entitat de crèdit el capital i l’interès diari 
acumulat sobre aquest capital, calculat al tipus 
del contracte, des de la data de la transacció 
fins a la data efectiva del reemborsament del 
capital a l’entitat de crèdit, sense cap retard 
indegut, com a molt tard al cap de trenta dies 
naturals després d’haver enviat la notificació 
de desistiment. Els interessos es calculen 
sobre la base del tipus deutor acordat.

D’acord amb aquest apartat, el dret a desistir 
d’aquest contracte no implica de cap manera 
el dret a desistir de la compravenda efectuada, 
que es regeix per la normativa específica. 
Així mateix, es pot desistir en un termini i 
unes condicions iguals de cadascuna de les 
operacions efectuades amb modalitats de 
pagament diferents de les habituals.
18. Informació sobre els drets del 
consumidor en els contractes de crèdit 
vinculats.
El consumidor, a més de poder exercir els 
drets que li corresponguin davant el proveïdor 
dels béns o serveis adquirits mitjançant un 
contracte de crèdit vinculat (els que serveixen 
exclusivament per finançar un contracte relatiu 
al subministrament de béns i serveis específics 
en què tots dos contractes constitueixen una 
unitat comercial des d’un punt de vista objectiu), 
tal com defineix la Llei 16/2011, de 24 de juny, 
de contractes de crèdit al consum, pot exercir 
aquests mateixos drets davant l’entitat de 
crèdit sempre que tinguin lloc tots els requisits 
següents:
- Que els béns o serveis objecte del contracte no 

s’hagin lliurat, totalment o en part, o no siguin 
conformes al que s’ha pactat en el contracte.

- Que el consumidor hagi reclamat judicialment 
o extrajudicialment contra el proveïdor, per 
qualsevol mitjà acreditat en dret, i no n’hagi 
obtingut la satisfacció a què té dret.

Si el consumidor ha exercit el dret de 
desistiment respecte a un contracte de 
subministrament de béns o serveis finançat de 
manera total o parcial mitjançant un contracte 
de crèdit vinculat, deixa d’estar obligat per 
aquest últim.
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19. Modificació de les condicions. Com que 
es tracta d’un contracte de durada indefinida, 
l’entitat de crèdit podrà modificar els interessos, 
les comissions i altres condicions del contracte, 
mitjançant una comunicació individual a la 
persona contractant, amb una antelació mínima 
de dos mesos a l’entrada en vigor. Es considera 
que la persona contractant accepta la 
modificació si, dins del termini indicat, no 
comunica per escrit la denúncia del contracte 
i la renúncia consegüent a l’ús de la targeta. 
En cas de denúncia del contracte, s’actuarà 
d’acord amb la condició general “Resolució del 
contracte”. 
20. Domicili i comunicacions. El domicili de 
la persona titular queda fixat al lloc que s’indica 
en les condicions particulars, on s’entén que 
continua domiciliada mentre no en comuniqui la 
variació per escrit a l’entitat de crèdit. En cas 
de trasllat del domicili a l’estranger, la persona 
titular ha de designar un domicili a Espanya. 
Es consideren vàlides les comunicacions que 
l’entitat de crèdit faci a la persona titular al 
domicili inicial o, si escau, a l’últim domicili a 
Espanya que s’hagi notificat per escrit.
Les comunicacions es remetran preferentment 
de la manera indicada en les condicions 
particulars. En cas que el Titular triï rebre les 
comunicacions per correu electrònic, tindrà la 
possibilitat de modificar en qualsevol moment 
aquesta elecció per rebre les comunicacions 
per correu ordinari trucant al número de telèfon 
900 108 705.
21. Comunicació periòdica d’operacions 
efectuades amb la targeta. L’entitat de crèdit 
ha d’enviar a la persona contractant, almenys 
mensualment, un extracte de moviments amb 
el detall de les operacions efectuades amb la 
targeta i, si escau, el saldo pendent de pagament.
22. Informació
22.1. Sobre l’entitat de crèdit. Santander 
Consumer Finance, SA és una entitat de crèdit 
registrada al Banc d’Espanya amb el número 
0224 i subjecta a la supervisió d’aquest. El Banc 
d’Espanya té domicili a Madrid, c/ Alcalá, 50, 
28014 Madrid. Es troba inscrita en el Registre 
Mercantil de Madrid, full 7822, foli 102, tom 
1663, general 1081 de la secció 3a del Llibre 
de Societats, amb CIF A-28122570, i té el 
domicili social a Ciudad Grupo Santander, av. 
de Cantabria, s/n, 28660 Boadilla del Monte 
(Madrid). L’adreça electrònica a la qual els 
clients poden dirigir comunicacions en relació 
amb la prestació de serveis de pagament és 
scinfo@santanderconsumer.com 
22.2. Identificador únic. L’identificador únic de 
la targeta pel que fa a l’execució d’una ordre de 

pagament és el número que figura imprès en 
l’anvers d’aquesta, tot i que l’entitat de crèdit el 
pot modificar quan se substitueixi una targeta 
per una altra, com per exemple en els casos 
de pèrdua, sostracció o incorporació de noves 
funcionalitats.
L’Entitat de Crèdit no serà responsable de la 
no execució o de l’execució defectuosa d’una 
operació de pagament quan l’identificador únic 
aportat pel Titular sigui incorrecte. No obstant 
això, l’Entitat de Crèdit realitzarà les gestions 
que estiguin al seu abast per tal de recuperar 
els fons de l’operació de pagament. L’Entitat de 
Crèdit facilitarà al Titular com a ordenant, amb 
sol·licitud prèvia per escrit, tota la informació 
de què disposi que sigui pertinent per tal que 
el Titular interposi una reclamació legal per 
recuperar els fons. L’Entitat de Crèdit podrà 
cobrar al Titular per aquesta recuperació, d’acord 
amb allò pactat, si escau, a les condicions 
particulars respectives.
22.3. Llengua de subscripció del contracte. 
Aquest contracte se subscriu en català i és en 
aquesta llengua que es faran les comunicacions 
que l’entitat de crèdit dirigeixi a la persona 
contractant o a la titular, si escau, durant la 
relació contractual, tret que les parts acordin 
una altra cosa.
22.4. Accessibilitat de la informació i de 
les condicions del contracte. La persona 
contractant té dret a rebre, en qualsevol moment 
i quan així ho sol·liciti a l’entitat de crèdit, les 
condicions per les quals es regeix aquest 
contracte, així com la informació exigida per la 
legislació aplicable en la matèria, en paper o en 
qualsevol altre suport durador.
22.5. Procediment de reclamació 
extrajudicial. En cas de divergència entre 
les parts sobre qualsevol qüestió relacionada 
amb aquest contracte, la persona contractant 
pot reclamar al Servei de Reclamacions i 
Atenció al Client, Carrer Josefa Valcárcel, 30 
Edifici Merrimack IV, 2a Planta 28027 –Madrid; 
amb un correu dirigit a l’adreça indicada o 
per fax al 91 759 48 36, e-mail: santander_
reclamaciones@gruposantander.es o davant el 
Defensor del Client, mitjançant una comunicació 
dirigida a D. José Luis Gómez-Dégano i Ceballos-
Zúñiga c/ Raimundo Fernández Villaverde, 61 
– 8º dta. 28003 – Madrid; Apartat de Correus: 
14019 28080 – Madrid; Telèfon: 91.429.56.61; 
Fax: 91.429.23.19 o per correu electrònic a 
oficina@defensorcliente.es
Els clients residents a Catalunya poden 
ser atesos, respecte de qualsevol queixa o 
reclamació, a l’adreça física següent: Vía 
Augusta, 21-23, 4ª planta, 08006 – Barcelona; 

EXEMPLAR PER L’ENTITAT
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CONDICIONS GENERALS DE LA TARGETA DE CREDIT
SA

NT
AN

DE
R 

CO
NS

UM
ER

 F
IN

AN
CE

, S
A,

 in
sc

rita
 en

 el
 R

eg
ist

re
 M

er
ca

nti
l d

e M
ad

rid
, to

m 
16

63
, G

en
er

al 
10

81
, s

ec
ció

 3a
 Ll

ibr
e d

e S
oc

iet
ats

, fo
li 1

02
, fu

ll 7
82

2, 
CI

F A
28

12
25

70
. R

eg
ist

re
 de

l B
an

c d
’E

sp
an

ya
 nú

m.
 02

24
. D

om
ici

li: 
av

. d
e C

an
tab

ria
, s

/n,
 28

66
0 B

oa
dil

la 
de

l M
on

te 
(M

ad
rid

).

Santander Consumer Finance, SA

RF- A022
Núm. DE CONTRACTE:
COGNOMS I NOM: LLEGIT I ACCEPTAT

__ de/de’ __ de/d’ __

amb telèfon 900 81 21 01. Telèfon d’informació: 
900 108 705.
En cas de disconformitat amb la resolució o si, 
una vegada hagin transcorregut els terminis 
que estableix la normativa aplicable, no se 
n’obté una resolució, la persona contractant es 
pot dirigir al Servei de Reclamacions del Banc 
d’Espanya. Abans, però, cal haver presentat la 
reclamació davant del Servei d’Atenció al Client 
o del Defensor del Client.
22.6. Legislació i jurisdicció aplicables. 
Aquest contracte es regeix per la legislació 
espanyola. Les qüestions que se suscitin amb 
motiu de la interpretació, l’aplicació o l’execució 
d’aquest se sotmeten a la jurisdicció dels jutjats 
i els tribunals espanyols competents del domicili 
de la persona deutora.
23. Prevenció blanqueig de capitals. La 
persona titular queda informada que, d’acord 
amb la legislació vigent en matèria de prevenció 
del blanqueig de capitals, l’entitat de crèdit està 
obligat a demanar als clients informació sobre 
l’activitat econòmica que desenvolupen, així com 
a comprovar la veracitat d’aquesta informació. 
En conseqüència, si la persona titular no facilita 
a l’entitat de crèdit la documentació necessària 
per acreditar l’activitat econòmica que duu 
a terme en el termini de trenta dies naturals 
a comptar des de la formalització d’aquest 
contracte, el banc podrà bloquejar-li el compte 
per a operacions d’abonament i, posteriorment, 
cancel·lar-lo. Amb la finalitat única i exclusiva 
de verificar la informació facilitada per la 
persona titular, aquesta autoritza de manera 
expressa l’entitat de crèdit a sol·licitar i obtenir 
de la Tresoreria General de la Seguretat Social 
les dades relatives a la naturalesa de l’activitat 
empresarial o professional que duu a terme. Així 
mateix, la persona titular queda informada que, 
en compliment d’aquesta legislació, l’entitat de 
crèdit pot sol·licitar documentació acreditativa 
sobre l’origen i la destinació dels fons amb 
caràcter previ a la realització d’operacions, 
cas en què si la persona titular no proporciona 
aquesta documentació, el banc pot no executar 
l’operació de què es tracti.
24. Transparència de les condicions i 
requisits d’informació. Són aplicables les 
disposicions que es trobin en vigor sobre 
transparència i requisits d’informació de serveis 
de pagament, excepte en cas que el client sigui 
no consumidor, és a dir, que sigui una persona 
jurídica o, si és una persona física, que actuï en 
l’àmbit de la seva activitat econòmica, comercial 

o professional o no sigui considerada o una 
microempresa, és a dir, una empresa que en la 
data de celebració del contracte tingui menys 
de deu persones i un volum anual de negocis 
inferior a 2.000.000 €.
25. Còpia del contracte. La persona titular o 
les titulars manifesten que en aquest acte reben 
una còpia d’aquest contracte signat per l’entitat 
de crèdit.
INFORMACIÓ I CONSENTIMENT SOBRI 
CONSULTA TRESORERIA GENERAL DE LA 
SEGURETAT SOCIAL.
He estat informat per Santander Consumer 
Finance, SA, que la legislació vigent sobre 
prevenció de blanqueig de capitals obliga 
aquestes entitats a obtenir dels seus clients 
informació sobre la seva activitat econòmica i a 
realitzar-ne una comprovació, tant en el moment 
de l’establiment de relacions de negoci com 
periòdicament per a la deguda actualització.
Amb aquest fi exclusiu de verificació de la 
informació facilitada, presto el meu consentiment 
exprés a Santander Consumer Finance, SA 
perquè, en nom meu, pugui sol·licitar davant 
la Tresoreria General de la Seguretat Social 
aquesta informació.
Igualment he estat informat que, en el supòsit 
que les dades que he subministrat per a la 
concessió del finançament no es corresponguin 
amb les que consten a la Tresoreria General 
de la Seguretat Social, Santander Consumer 
Finance, SA, traslladarà a la Tresoreria General 
de la Seguretat Social la informació necessària 
requerida per realitzar les verificacions i les 
comprovacions necessàries a l’efecte de la 
protecció de la seguretat de la informació de la 
Seguretat Social i prevenció del frau.
Les dades obtingudes de la Tresoreria General 
de la Seguretat Social s’utilitzaran exclusivament 
per a la gestió assenyalada anteriorment. En 
cas d’incompliment d’aquesta obligació per 
part de l’entitat financera o del personal que hi 
presti serveis, s’executaran totes les actuacions 
que preveu la Llei orgànica 3/2018, del 5 de 
desembre, de protecció de dades personals i 
garantia dels drets digitals. 
Signant a continuació autoritzo de forma 
lliure i voluntària la consulta de les meves 
dades a la Seguretat Social.

EXEMPLAR PER L’ENTITAT
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Annex
DESPESES DE RECLAMACIÓ DE POSICIONS DEUTORES

Conseqüències en cas d’impagament. 

1.- Interès de demora: Si el titular incorre en retard en els pagaments, estarà obligat, sense 
requeriment previ, a satisfer l’interès de demora equivalent a 2,5 vegades l’interès legal del diner 
vigent en el moment en què es produeixi la demora, per a operacions a final de mes i a terminis sense 
interessos, i del tipus deutor incrementat en dos punts percentuals per a operacions sota la modalitat 
de pagament revolving i especial a terminis amb interessos.
L’interès de demora es generarà diàriament i es liquidarà el dia que s’efectuï el pagament. 
2.- Despeses de reclamació de posicions deutores: En cas que es produeixi l’impagament, es 
generaran les despeses següents per al client, segons el detall contingut a la taula adjunta:

FASES DESPESES IMPORT

Primera fase

Transcurs des 
del dia 0 fins 

al dia 6

Transcurs 
des del dia 6 
fins al dia 30 

d’impagament

Si el pagament es produeix en els primers 6 dies 
després de la comunicació, no es generarà cap 
despesa.

(i) Despeses fixes d’estructura i de plataformes 
internes (personal, mitjans materials, 
infraestructures, desenvolupaments i 
manteniments informàtics, etc.) *

(ii) Despeses derivades de plataformes externes 
específiques per a la reclamació de deutes i 
despeses de les comunicacions realitzades 
(trucades telefòniques, enviament d’SMS, 
enviament de cartes, enviament de correus 
electrònics o comunicacions a l’àrea privada del 
web, entre d’altres) *

0 Euros

En proporció a 
l’import de la quota 
impagada:

Cost 
total

0-30€ 7 €

31-200€ 15 €

>200 € 25 €

(1)

Segona fase
Transcurs 

des del dia 31 
fins al dia 90 

d’impagament

(i) Despeses fixes d’estructura i de plataformes 
internes per a la reclamació de deutes 
(personal, mitjans materials, infraestructures, 
desenvolupaments i manteniments informàtics, 
etc.) *
(ii) Despeses derivades de plataformes externes 
específiques per a la reclamació de deutes i 
despeses de les comunicacions realitzades 
(trucades telefòniques, enviament d’SMS, 
enviament de cartes, enviament de correus 
electrònics, comunicacions al client sobre la seva 
inclusió en el registre d’insolvència, que podria 
dificultar-li l’accés al crèdit, comunicacions a 
l’àrea privada del web o visites presencials, entre 
d’altres) *

En proporció a 
l’import de la quota 
impagada:

Cost 
total

0-30€ 13 €

31-200€ 30 €

>200 € 50 €

(1)

(1) L’import de la despesa no superarà el 40% de l’import total de la quota impagada
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*Addicionalment, s’informa el client que:
o Aquesta despesa es generarà, es liquidarà i s’haurà de pagar una sola vegada per cada quota 

vençuda i reclamada, tenint en compte criteris de proporcionalitat.
o A partir de la tercera quota impagada, l’entitat podrà reclamar el deute en la seva totalitat. 
o La reclamació d’aquesta despesa s’emmarca en la reconducció del pagament del deute i és 

incompatible amb altres penalitzacions, però sí que és compatible amb els interessos de demora 
derivats del retard en el pagament del deute.

o Les despeses podran ser objecte de negociació amb l’entitat depenent del cas concret i dels 
pagaments que hagi de realitzar el client, amb l’objectiu de reconduir la situació d’impagament.

EXEMPLAR PER L’ENTITAT

Núm. DE CONTRACTE:
COGNOMS I NOM: LLEGIT I ACCEPTAT

__ de/de’ __ de/d’ __
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INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
RESPONSABLE
“Santander Consumer Finance SA”. 
Av. de Cantabria s/n - 28660 Boadilla del Monte, Madrid (“Santander Consumer”)
Delegat de Protecció de Dades: scprotecciondedatos@santanderconsumer.com
FINALITATS PRINCIPALS I LEGITIMACIÓ
Santander Consumer tractarà les teves dades amb les finalitats principals següents i d’acord amb 
aquestes legitimitats: 
Per executar el teu contracte: (i) avaluar la petició de contractació, valorant el teu perfil per 
determinar la teva capacitat de pagament, i fer-ne el seguiment, a partir de les dades aportades, 
el teu comportament en altres operacions del Grup Santander Consumer (Santander Consumer 
Renting i Transolver Finance) i les que consten a ASNEF-EQUIFAX, Fitxer BADEXCUG, CIRBE 
i CONFIRMA, per generar el teu perfil de risc mitjançant una decisió automatitzada; (ii) en cas 
de formalitzar, gestió i control del contracte (cobraments i pagaments, resolució de queixes, 
reclamacions, incidències, consultes); i (iii) gestió d’impagats.  
En compliment d’obligacions legals, (i) prevenció del blanqueig de capitals; (ii) declaració de 
riscos a la CIRBE i (iii) execució d’auditories.
En interès legítim: (i) prevenció del frau, pseudonimització de les dades, auditories i verificació 
de compliment; (ii) inclusió a ASNEF-EQUIFAX i Fitxer Badexcug, només en els casos en què 
impaguis; a més, (iii) enviament de publicitat de productes propis, similars als contractats, a 
partir de la informació de la teva operació.
Si hi consents, perquè durant el contracte i, fins i tot, un cop finalitzat: (i) des de Santander 
Consumer personalitzarem les ofertes comercials enviades, a partir del teu perfil comercial 
creat amb les dades de la teva operació i les de fitxers externs (ASNEF-EQUIFAX i Fitxer 
BADEXCUG, entitats del Grup Santander Consumer (Santander Consumer Renting i Transolver 
Finance EFC) i fonts públiques, a les quals puguem accedir); (ii) comunicarem les dades de la 
teva operació i les dels fitxers externs esmentats a entitats del Grup Santander (Openbank, SA, 
Santander Consumer Renting, SL i Transolver Finance EFC, SA) per a l’enviament per part seva de 
comunicacions comercials adaptades al teu perfil comercial; o (iii) t’enviarem comunicacions 
comercials de productes i serveis de terceres entitats, dels sectors detallats a la Informació 
addicional, adaptades al teu perfil comercial, creat a partir de les dades de la teva operació i dels 
fitxers externs esmentats. 
Què és el teu perfil comercial? És l’anàlisi de les teves característiques econòmiques i personals 
que persegueix determinar quins són els productes comercialitzats per aquesta entitat que et 
podem oferir, després de l’anàlisi de dues variables: la teva predisposició a contractar el producte 
i la probabilitat de concedir-te l’operació.  La creació d’aquest perfil és una decisió exclusivament 
automatitzada. En els casos en què aquest perfil tingui efectes significatius sobre tu (per exemple, 
per comptar amb dades proporcionades per tercers), obtindrem el teu consentiment.
TRACTAMENTS DE NATURGY IBERIA, SA
NATURGY IBERIA, SA tractarà les teves dades associades a la targeta per tal de: mantenir 
actualitzades les teves dades al Club, gestionar el programa de fidelitat associat a la targeta 
esmentada, així com per enviar-te publicitat i ofertes personalitzades de productes propis o de 
terceres empreses amb què pugui signar acords de col·laboració.
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS
Salesforce Inc, com a encarregada del tractament, societat ubicada als Estats Units. S’han subscrit 
clàusules contractuals tipus que garanteixen l’adopció de mesures adequades.
DRETS
Accedir, rectificar, limitar, portar o suprimir les teves dades, així com impugnar les decisions 
automatitzades a scprotecciondedatos@santanderconsumer.com Més informació a Informació 
addicional (Quins són els teus drets?). 
Et recordem que pots oposar-te a la recepció de publicitat escrivint a scprotecciondedatos@
santanderconsumer.com o en cada comunicació. 
+INFO: https://www.santanderconsumer.es/clientes/informacion-a-clientes/politica-de-privacidad/

mailto:scprotecciondedatos@santanderconsumer.com
mailto:scprotecciondedatos@santanderconsumer.com
mailto:scprotecciondedatos@santanderconsumer.com
mailto:scprotecciondedatos@santanderconsumer.com
https://www.santanderconsumer.es/clientes/informacion-a-clientes/politica-de-privacidad/
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COGNOMS I NOM: (TITULAR 1)
N.I.F.: (TITULAR 1)

SANTANDER CONSUMER FINANCE, SA

1.- Accepto l’ús de les meves dades perquè Santander Consumer personalitzi la publicitat que rebo 
dels seus productes i serveis, a partir d’un perfil comercial, basat tant en informació pròpia com de 
tercers (ASNEF-EQUIFAX, Fitxer Badexcug, fonts públiques i la resta d’entitats del Grup Santander 
Consumer), durant aquest contracte i amb posterioritat:  

SÍ □   NO □
 
2.- Accepto que Santander Consumer faciliti les meves dades a la resta d’empreses del Grup 
(Santander Consumer Renting, Santander Consumer Mobility Services, Transolver Finance i 
Openbank), perquè m’enviïn ofertes comercials dels seus productes i serveis, adaptades al meu 
perfil comercial, basat en informació inclosa en fonts externes (ASNEF-EQUIFAX, Fitxer Badexcug, 
fonts públiques i la resta d’entitats del Grup Santander Consumer), durant aquest contracte i amb 
posterioritat:

SÍ □   NO □
3.- Accepto rebre de Santander Consumer ofertes comercials de productes i serveis d’altres 
entitats, adaptades al meu perfil comercial, basat en informació inclosa a fonts externes (ASNEF-
EQUIFAX, Fitxer Badexcug, fonts públiques i la resta d’entitats del Grup Santander Consumer), durant 
aquest contracte i amb posterioritat:

SÍ □   NO □
Autoritzacions en relació amb NATURGY IBERIA, SA

4- Accepto que Santander Consumer cedeixi totes les meves dades de l’operació a NATURGY IBERIA, 
SA, perquè m’enviï ofertes comercials, dels seus productes o d’altres empreses amb què puguin 
signar acords de col·laboració, dels sectors que s’indiquen a l’apartat 2 de la Informació addicional:

SÍ □   NO □
5.- En cas que hagi contractat la targeta, accepto que Santander Consumer comuniqui a NATURGY 
IBERIA, SA, les dades de les compres que faci amb la targeta fora dels seus establiments perquè 
pugui aplicar sobre les compres els avantatges i les bonificacions del Club de fidelitat i perquè pugui 
comunicar-me en cada moment les ofertes comercials d’aquest club segons les compres fetes i la 
meva activitat al Club. 

SÍ □   NO □

EXEMPLAR PER L’ENTITAT

LLEGIT I ACCEPTAT

__ de/de’ __ de/d’ __
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INFORMACIÓ ADDICIONAL

1.  Qui és el responsable del tractament de les teves dades?
Santander Consumer Finance, SA
Av. de Cantabria s/n 28660 Boadilla del Monte – Madrid 
Contacte Delegat de Protecció de Dades: scprotecciondedatos@santanderconsumer.com
2.  Quines dades tractem? D’on les obtenim?
A Santander Consumer tractem la informació mínima necessària per dur a terme les finalitats 
indicades tot seguit. És essencial que aquestes dades responguin a la teva situació actual, per 
la qual cosa, si queden obsoletes, ho has de comunicar. En concret, tractem les categories 
següents: 
Dades obtingudes directament de tu: són totes les dades que ens proporciones directament a 
través d’un formulari, de documents requerits (justificant d’ingressos), a partir de l’accés als teus 
comptes, si ho has autoritzat, així com aquelles que es generen mentre mantens una relació amb 
nosaltres. Tot seguim t’indiquem quines són: 
• Dades identificatives i de contacte: nom complet, DNI/NIE, domicili, número de telèfon, adreça 

electrònica, imatge. 
• Dades de característiques personals: estat civil, professió, feina actual, pensió o desocupació, 

nombre de fills, país de naixement, data de naixement, país de residència.
• Dades econòmiques i financeres: compte corrent, ingressos, despeses. 
• Dades de transaccions: producte contractat, característiques del producte (quotes, condicions 

econòmiques), vigència, existència de pagaments i impagaments, límits de crèdit. 
• Dades sociodemogràfiques: edat, província, mitjana d’ingressos, situació familiar, gènere. 
• Dades recollides del compte bancari, només si has consentit l’accés a les dades: existència 

de devolucions, embargaments, descoberts, ingressos no salarials, balanç de compte, hipoteca, 
préstecs, consum targetes crèdit, ràtio d’endeutament, antiguitat nòmina, ocupador, tipus de 
residència, altres actius, despeses. 

En els casos en què es puguin tractar totes les categories, t’ho farem saber indicant “totes les dades 
de l’operació”. 
A més, tractarem les dades de compres internes: nombre de pagaments, mitjana de despesa 
mensual, establiment, import, data i hora als establiments NATURGY IBERIA, SA. De la mateixa 
manera, les dades de compres externes inclouran totes les anteriors, però referides a les efectuades 
a establiments diferents dels de NATURGY IBERIA, SA.
Dades obtingudes a través de tercers: són totes les dades que obtenim a través d’altres entitats, 
sempre que tinguem legitimació per fer-ho. 
• Dades relatives a la solvència: procedents de sistemes d’informació creditícia (ASNEF-EQUIFAX, 

EXPERIAN-Fitxer Badexcug) que aporten informació sobre l’existència d’impagats amb altres 
entitats (import de la quota, antiguitat, sector o entitat declarant del deute). 

• Dades relatives als teus riscos: dades sobre altres operacions contractades que constin a la 
Central de Riscos del Banc d’Espanya (riscos acumulats, antiguitat). 

• Dades relatives a l’historial de pagaments actual i d’altres productes contractats amb 
anterioritat amb les entitats de Santander Consumer (Santander Consumer Renting, SL i 
Transolver Finance EFC, SA), que engloba les quotes abonades i impagades d’operacions 
vigents o finalitzades. 

• Dades relatives a la comissió de frau: alerta de sospita de frau CONFIRMA. 
• Dades procedents de xarxes socials: existència d’un perfil en una xarxa social. 
• Dades de fonts públiques: guies telefòniques o registres públics, com ara l’Institut Nacional 

d’Estadística, el Registre Mercantil, el Registre de la Propietat i el cadastre. 
Dades inferides: a partir de totes les anteriors, podem arribar a conclusions que es poden emprar per 
a la presa de decisions. Aquestes dades no ens proporcionen informació directament sobre tu ni les 
obtenim d’un tercer, però sí que es poden associar al teu perfil. En concret, aquestes dades són les 
puntuacions obtingudes per valorar la teva propensió a prendre determinades decisions: a renovar, a 
cancel·lar abans del venciment o a contractar un producte determinat.  
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3. Amb quina finalitat i legitimació tractem les teves dades? 
T’informem que Santander Consumer tractarà les teves dades amb les finalitats següents i d’acord 
amb aquestes legitimitats. 
Avaluació i seguiment de riscos.
Finalitat: les dades es tractaran per avaluar la teva idoneïtat per a la concessió de l’operació 
sol·licitada, mitjançant una anàlisi de la teva solvència, que permetrà establir una conclusió que 
predigui si podràs atendre el pagament de les quotes generades. Per això, la sol·licitud de la teva 
operació requereix l’anàlisi del teu perfil mitjançant el sistema d’avaluació de riscos. Aquest sistema 
calcularà una puntuació de manera exclusivament automatitzada, que determinarà la concessió o 
denegació de la teva sol·licitud. Per obtenir aquesta puntuació, en el procés de sol·licitud analitzarem 
les variables referides a la teva capacitat econòmica (per exemple, ingressos, antiguitat laboral, 
antiguitat de l’històric, situació familiar, propietats) per comprovar que és conforme amb l’operació 
requerida (tipus de producte, antiguitat, import mensual) atorgant més o menys pes en funció de la 
teva solvència i l’existència de deutes amb altres entitats, que donarà lloc a la puntuació indicada. En 
els casos en què aquesta puntuació no arribi als llindars mínims, entendrem que la teva capacitat de 
pagament es veu reduïda i, per tant, un gestor (persona física) denegarà o revisarà la teva sol·licitud. 
Aquesta avaluació requereix l’anàlisi de les dades següents: (i) identificatives i de contacte i 
característiques personals; (ii) transaccions, econòmiques, financeres i dades del compte bancari (si 
ho has consentit), així com (iii) relatives a la solvència i a l’historial de pagaments. El resultat serà una 
dada inferida. 
Si la teva sol·licitud es denega, se t’informarà degudament, amb especial indicació en cas que el motiu 
sigui únicament l’existència d’un deute amb una altra entitat en un sistema d’informació creditícia. En 
tots els casos, tindràs dret a impugnar la decisió adoptada, amb la finalitat que un analista especialitzat 
pugui tornar a revisar-la, i també a expressar el teu punt de vista. Per fer-ho, hauràs d’aportar la 
documentació addicional que consideris necessària. 
Un cop formalitzada l’operació, Santander Consumer et podrà classificar internament per tal de fer un 
seguiment dels teus riscos i valorar, en cas que es produeixi un augment significatiu d’aquests riscos, 
la decisió a adoptar. En concret, aquesta classificació es farà a partir de les dades ja indicades i es 
tindrà en compte el nombre més gran de productes contractats, l’historial de pagaments, l’existència 
de deutes declarats en sistemes d’informació creditícia per altres entitats i l’activitat realitzada amb el 
producte contractat (dades de pagaments amb la targeta: límit de targeta). 
Santander Consumer sotmet el sistema d’avaluació i seguiment de riscos a revisions periòdiques 
per evitar que es produeixin desajustos o errors en les avaluacions que poguessin donar lloc a la 
concessió o denegació indegudes d’operacions (per exemple, per implicar una discriminació). En 
tot cas, la configuració d’aquests models es farà a través de dades estadístiques que no es poden 
atribuir a una persona (consulta “Pseudonimització de dades”). 
Legitimació: execució del contracte. 
Destinataris: per a l’avaluació i el seguiment dels riscos, les teves dades identificatives i de contacte es 
consultaran en els sistemes d’informació creditícia (ASNEF-EQUIFAX, EXPERIAN-Fitxer Badexcug). 
La consulta es farà en interès legítim de Santander Consumer d’identificar el compliment de les 
teves obligacions de pagament amb terceres entitats, abans de concedir l’operació i durant el seu 
seguiment, per tal de garantir que només es formalitzin operacions financeres que puguis atendre. 
Aquest tractament només es farà en el moment de la sol·licitud i mentre duri la relació contractual 
per al seguiment dels teus riscos. Per obtenir-ne més informació, consulta “Inclusió en sistemes 
d’informació creditícia”. 
De la mateixa manera, les teves dades identificatives i de contacte, característiques personals i historial 
de pagaments es consultaran a la sol·licitud de l’operació i es notificaran un cop formalitzada l’operació 
a la Central d’Informació de Riscos del Banc d’Espanya. Aquesta cessió es farà en compliment d’una 
obligació legal (Llei 44/2002 de mesures de reforma del sistema financer). 
Termini de conservació: durant tota l’operació i, un cop finalitzada, durant sis anys. 
Gestió i manteniment de l’operació. 
Finalitat: gestió del contracte. Santander Consumer tractarà les teves dades per emetre i gestionar 
l’operació contractada. Aquest tractament implica la totalitat de les gestions associades al teu contracte, 
per a la formalització, manteniment i finalització del contracte. En concret, tractarem les teves dades 
per al registre de l’operació en els sistemes, liquidació i cobrament de quotes i comissions; l’atenció de 
consultes que ens puguis formular associades a la teva operació, inclosa la sol·licitud de documentació 
(com ara contractes, certificats o extractes); l’activació i generació de duplicats de la targeta, registre 
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dels pagaments i cobraments fets amb la targeta; gestió d’incidències derivades de l’ús, adopció de 
mesures de prevenció de pagaments fraudulents, així com, en cas que sigui necessari, comunicació 
i tramitació de renovacions, migracions, desistiments o cancel·lacions de targeta. 
A més, ens podrem posar en contacte amb tu per informar-te sobre aspectes relacionats amb el 
contracte. Aquestes notificacions podran derivar-se d’obligacions legals associades al contracte (per 
exemple, exigències del Banc d’Espanya) o estrictament vinculades amb el teu contracte (per exemple, 
informació sobre funcionalitats afegides de la teva targeta, enviament d’extractes, notificació d’alta 
web, comunicacions referides a incidències, codis de seguretat, confirmació d’operació). 
Legitimació: execució del contracte. 
Destinataris: les dades es podran comunicar a l’entitat bancària que ens hagis indicat, per a la gestió 
dels cobraments, per ser necessari per executar el contracte. En cas de ser requerit, a l’Agència 
Tributària, com a obligació legal. 
Termini de conservació: durant tota l’operació i, un cop finalitzada, durant deu anys. 
Prevenció del blanqueig de capitals.
Finalitat: Santander Consumer tractarà les teves dades per complir les obligacions legals que imposa 
la Llei 10/2010 de prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme. En concret, les 
dades identificatives i de contacte, característiques personals i transaccions, es tractaran per: (i) 
verificar la teva identitat, recopilant el teu document d’identitat (DNI o NIE) per consultar-lo en cas que 
sigui necessari en el marc del contracte o per complir l’obligació legal d’identificació; (ii) verificar la 
naturalesa de la teva activitat professional o empresarial, mitjançant la teva informació, els documents 
aportats i, si ho has consentit, la informació prevista a la Tresoreria General de la Seguretat Social 
(TGSS), en el marc de la lluita contra el finançament del terrorisme i formes greus de delinqüència 
organitzada i la prevenció de blanqueig de capitals; (iii) identificar si ets una persona amb responsabilitat 
pública o políticament exposada i, en cas afirmatiu, aplicar les mesures reforçades de diligència 
deguda a les relacions de negoci o operacions que mantinguem amb tu.
En els casos en què t’ho oferim, podràs identificar-te a través d’un sistema de videotrucada, que 
capturarà la teva imatge i permetrà acreditar la teva identitat verificant-hi el teu document d’identitat. 
Aquesta trucada s’emmagatzemarà com a prova de la seva realització. Se t’informarà expressament 
d’aquest procés en el moment previ a executar-lo. 
Legitimació: obligació legal (Llei 10/2010 de prevenció del blanqueig de capitals i finançament del 
terrorisme i normativa de desenvolupament). La consulta a la TGSS només es farà si ho has consentit, 
cosa que podràs revocar en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament previ 
(Conveni de col·laboració entre la Tresoreria General de la Seguretat Social i l’Associació Nacional 
d’Establiments Financers de Crèdit, sobre intercanvi d’informació, de 16 de març del 2017). 
Destinataris: en cas de requeriment o operativa sospitosa, al Servei Executiu de la Comissió de 
Prevenció del Blanqueig de Capitals i a les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, jutjats i tribunals i 
administracions competents. De la mateixa manera, t’informem de la comunicació de les teves dades 
personals a altres societats del Grup Santander, juntament amb qualsevol informació rellevant de 
l’operació que permeti el compliment per part d’aquestes societats de (i) la normativa interna del Grup 
en matèria de prevenció del crim financer, (ii) les seves obligacions legals de prevenció del blanqueig 
de capitals i del finançament del terrorisme i (iii) l’informe regulador a les autoritats supervisores. Per 
acabar, només si ho has autoritzat a la clàusula específica, les teves dades es podran consultar a la 
Tresoreria General de la Seguretat Social. 
Termini de conservació: durant tota la vigència del contracte i, un cop finalitzat, durant deu anys. 
Prevenció del frau. 
Finalitat: Santander Consumer ha d’adoptar mesures que impedeixin la contractació fraudulenta 
d’operacions (com ara suplantacions d’identitat en la contractació o durant la vigència de l’operació o 
sol·licituds basades en dades no veraces), tant en el moment de la sol·licitud com en el transcurs de la 
sol·licitud. Per fer-ho, es tractaran totes les dades de la teva operació per analitzar les sol·licituds, per 
tal de verificar la identitat del sol·licitant i les possibles incongruències de la informació proporcionada. 
Aquesta informació es podrà contrastar amb dades procedents de perfils públics (per exemple, per 
verificar la veracitat de la teva adreça electrònica, l’existència del domicili o del telèfon), que donaran 
lloc a una puntuació referida a la probabilitat de la comissió de frau, que en cap cas no enriquirà la 
informació facilitada a Santander Consumer ni determinarà per si mateixa la concessió o denegació 
de l’operació. 
Aquest tractament podrà implicar la consulta al Fitxer CONFIRMA, respecte del qual, et preguem que 
tinguis en compte la informació següent: 
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Els sol·licitants queden informats de la comunicació de les dades d’aquesta sol·licitud al Fitxer 
CONFIRMA, la finalitat del qual és la prevenció del frau. La base jurídica del tractament de les dades 
de caràcter personal és l’interès legítim del responsable del tractament de prevenir el frau (Considerant 
47 del Reglament general de protecció de dades). El termini màxim de conservació de les dades serà 
de dos anys.
Els responsables del tractament són les entitats adherides al Reglament del Fitxer CONFIRMA 
i l’encarregat del tractament és Confirma Sistemas de Información, SL, amb domicili a Avda. 
de la Industria, 18, TRES CANTOS (28760) MADRID. Els sol·licitants podran consultar la llista 
d’entitats que actualment estan adherides al Reglament del Fitxer CONFIRMA al lloc web www.
confirmasistemas.es
Podran participar en el Fitxer CONFIRMA les entitats que s’adhereixin al seu Reglament i que en el 
seu àmbit d’activitat puguin ser objecte de frau en la contractació. 
Les dades comunicades al Fitxer CONFIRMA es podran cedir a les entitats adherides al Reglament 
del Fitxer CONFIRMA. No està prevista la transferència de dades a un tercer país o organització 
internacional.
D’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades, els signants podran exercir els 
seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament o oposició, adreçant-se al domicili 
de l’encarregat del tractament, CONFIRMA SISTEMAS DE INFORMACIÓN, SL, a l’adreça esmentada 
anteriorment. Així mateix, els signants podran fer ús del seu dret a presentar una reclamació davant 
l’autoritat de control.
Confirma Sistemas de Información, SL ha nomenat un Delegat de Protecció de Dades, l’adreça 
electrònica de contacte del qual és dpo@confirmasistemas.es 
Legitimació: interès legítim de tractar d’impedir possibles conseqüències econòmiques negatives 
que poguessin esdevenir-se tant per a Santander Consumer com per a tercers (en el cas, per 
exemple, de suplantacions d’identitat), així com altres danys derivats de la comissió d’aquestes 
conductes (perjudicis personals en els interessats o incompliment d’obligacions legals, referides a 
la identificació del client). L’anàlisi realitzada preveu l’anàlisi d’impagaments, la localització del titular 
de l’operació, l’anàlisi de documentació sospitosa de falsificació o la comprovació de la veracitat 
de les dades facilitades, entre altres indicis que es poguessin observar derivats d’incidències en el 
pagament, denúncies o reclamacions. La valoració d’aquests indicis respon a una política interna, 
que ha avaluat i definit les mesures òptimes per prevenir i detectar les conductes fraudulentes, així 
com per mitigar l’impacte sobre la teva privacitat. Aquestes mesures impliquen: (i) supervisió per un 
analista especialitzat en la valoració de la conducta sospitosa de frau de la teva operació vigent; i 
(ii) enviament d’informació en cas d’inclusió de l’operació en sistemes de prevenció del frau interns 
(cas en què se n’informarà expressament). Aquest tractament no és oposable, per concórrer motius 
imperiosos per a tal finalitat.
Destinataris: a més de CONFIRMA, les dades es podran notificar a jutjats i tribunals, així com a les 
Forces i Cossos de Seguretat, en compliment de l’obligació legal de notificar la comissió de sospites 
de conductes delictives. 
Termini de conservació: les dades es tractaran mentre duri l’operació vigent i, un cop finalitzada, 
durant un termini de sis anys. 
Gestió d’impagats.
Finalitat: en cas de no abonar-se una o més quotes, Santander Consumer es posarà en contacte 
amb tu (telèfon, correu electrònic, sms, presencial, notificacions al web privat o a l’aplicació) per 
informar-te d’aquesta circumstància. Les dades es tractaran amb la finalitat d’informar-te de l’existència 
de l’impagament, així com per aconseguir-ne la satisfacció. Per fer-ho, tractarem totes les dades 
identificatives i de contacte, dades de característiques personals, econòmiques i financeres i les de 
solvència, així com dades obtingudes de fonts públiques (existència de béns en propietat, dades 
d’immoble o similars inclosos als registres pertinents). 
De la mateixa manera, a partir d’aquesta informació, podrem definir el mitjà més adequat per al 
compliment de les teves obligacions dineràries, per a la qual cosa aplicarem mètodes estadístics, 
basats en l’experiència de Santander Consumer, que permetin determinar les accions de recobrament 
que poden ser més exitoses (oferiment d’acords de pagament, procediment judicial o d’altres). Per 
fer-ho, tindrem en compte les dades següents: (i) de característiques personals, (ii) relatives a la teva 
solvència i historial de pagament, (iii) dades estadístiques de Santander Consumer (èxit d’accions 
de recobrament en deutes de determinada antiguitat, probabilitat de pagament en funció dels béns 
disponibles o similar). Per fer-ho, farem servir un sistema d’avaluació que verifica que les teves dades 
de contacte estiguin actualitzades (existència del domicili, telèfon actiu, adreça electrònica disponible). 
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Legitimació: execució del contracte. 
L’anàlisi de l’estratègia de recobrament més beneficiosa es farà en interès legítim de Santander 
Consumer d’establir els mitjans que resultin més eficients per dur a terme les accions (per exemple, 
perquè resultin més econòmiques), i més satisfactòries per al deutor, per ser més ajustades a la seva 
situació. 
Destinataris: les dades no es comunicaran a tercers, llevat inici de reclamació judicial o venda de 
cartera (se t’informaria expressament). Santander Consumer podrà delegar en entitats dedicades al 
recobrament, que es podran posar en contacte amb tu, i la gestió de les quals es fa en nom nostre. 
Termini de conservació: les dades es conservaran mentre duri la situació d’impagament. 
Inclusió en sistemes d’informació creditícia.
Finalitat: en cas que es produeixin impagaments de les teves quotes, amb un mínim de 50 
euros, Santander Consumer informarà els sistemes d’informació creditícia dels quals forma part: 
ASNEF (ASNEF-EQUIFAX, SERVICIOS DE INFORMACIÓN SOBRE SOLVENCIA Y CRÉDITO 
SL, apartat de correus 10.546, 28080 Madrid i adreça electrònica sac@equifax.es, més informació 
a www.asnef.com) o Fitxer BADEXCUG (EXPERIAN BUREAU DE CRÉDITO, SA, apartat de 
correus 1.188 - 28108 Alcobendas, Madrid, i adreça electrònica badexcug@experian.com més 
informació a www.experian.es). Santander Consumer i cadascun dels sistemes actuaran com 
a corresponsables del tractament de les teves dades. Aquestes es tractaran amb la finalitat de 
mantenir un registre dels impagaments produïts i les podran consultar terceres entitats amb les 
quals mantinguis una relació contractual (financera, telefonia, electricitat...) o amb les quals hagis 
sol·licitat la contractació. 
Quan les teves dades s’hagin notificat al sistema, rebràs una comunicació directament d’ells, per 
informar-te de la inclusió. 
Podràs exercir els teus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició al tractament i 
portabilitat de les dades, adreçant-te a Santander Consumer o a cadascun dels sistemes indicats. 
Per a qualsevol reclamació referida a l’existència, antiguitat i import del deute t’hauràs d’adreçar a 
Santander Consumer. 
Legitimació: interès legítim de les entitats partícips del sistema d’informació creditícia de comptar 
amb informació actualitzada sobre l’incompliment de les obligacions de pagament, per tal d’evitar 
un sobreendeutament. Aquest tractament no és oposable, per concórrer motius imperiosos per a tal 
finalitat. El tractament estarà subjecte a allò que disposa l’article 20 LOPDGDD. 
Destinataris: sistemes d’informació creditícia ASNEF o BADEXCUG.
Termini de conservació: les dades es notificaran durant un termini de cinc anys, llevat que el deute 
se saldi abans. 
Defensa de reclamacions i procediments judicials. 
Finalitat: la totalitat de les dades (incloses les trucades i vídeos que es puguin haver enregistrat) 
tractades per Santander Consumer es podran fer servir per a la formulació i la defensa de reclamacions, 
judicials o extrajudicials, iniciades per tu o per aquesta entitat. 
Legitimació: l’atenció de reclamacions se sustenta en l’obligació definida per la Llei 44/2002, de 22 
de novembre, de mesures de reforma del sistema financer. Pel que fa als procediments judicials, 
execució del contracte (en cas de reclamacions de deute) o interès legítim de Santander Consumer, 
d’exercir les accions legals que estimi, així com per defensar-se d’aquelles que poguessin dirigir-
se contra la societat, tot això en virtut del dret a la tutela judicial efectiva. Aquest tractament no és 
oposable, per concórrer motius imperiosos per a tal finalitat.
Destinataris: jutjats i tribunals, administracions públiques, organismes de representació de 
consumidors. 
Auditories i verificació de compliment. 
Finalitat: la totalitat de les dades tractades (incloses les trucades i vídeos que es puguin haver 
enregistrat) per Santander Consumer es podran consultar per a l’execució dels controls de verificació 
de compliment implementats internament, així com en el marc de les auditories que, arran d’obligacions 
legals o de processos de qualitat interna, es duguin a terme. 
Legitimació: interès legítim a verificar la idoneïtat dels seus processos, a l’efecte de complir les 
obligacions legals i els estàndards de qualitat interna per a la identificació, el control i la mitigació de 
riscos legals o operatius. Aquest tractament no és oposable, per concórrer motius imperiosos per a 
tal finalitat. De la mateixa manera, hi poden concórrer auditories efectuades com a conseqüència 
d’obligacions legals (per exemple, auditoria de comptes).
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Destinataris: les dades les podran visualitzar entitats dedicades a la prestació de serveis d’auditoria. 
Termini de conservació: mentre duri el contracte i, un cop finalitzat, fins a deu anys. 
Pseudonimització de dades. 
Finalitat: Santander Consumer du a terme un procés de pseudonimització de les dades que impedeix 
la identificació del titular de l’operació, llevat en els casos en què són requerides per les autoritats 
competents. Aquest procés es du a terme amb la finalitat d’efectuar anàlisis estadístiques per configurar 
els models necessaris per a l’avaluació i anàlisi dels riscos, la propensió a determinades accions (per 
exemple, contractar un producte determinat, defraudar o impagar) i l’evolució de la companyia. 
Legitimació: interès legítim. Per al desenvolupament de la seva activitat, Santander Consumer 
requereix dur a terme estudis que permetin implementar millores en els productes i serveis (estudi de 
rendibilitats, taxes d’impagament, durada de contractes, millores en els models de riscos) a través de 
dades que permetin conèixer l’activitat de l’entitat, sense que sigui necessària la teva identificació. 
Per tant, aquest tractament és necessari per preservar la teva privacitat. Per fer-ho, se suprimiran 
les dades identificatives i de contacte, així com aquelles que et puguin identificar (empresa, domicili 
complet). Per reduir l’impacte d’aquest tractament, s’han adoptat les mesures següents: (i) no es 
tracten dades que permetin la teva identificació, que es podran revertir, exclusivament, a petició d’una 
administració i amb intervenció del Delegat de Protecció de Dades; (ii) un cop pseudonimitzades, no 
es prendran decisions que et puguin afectar de forma individual. 
Destinataris: no es comuniquen a tercers. 
Termini de conservació: fins a terminis de prescripció d’accions legals. 
Accions comercials per part de Santander Consumer.
Finalitat: accions comercials de productes de Santander Consumer. Santander Consumer 
tractarà les teves dades per enviar-te comunicacions comercials (correu, telèfon, SMS, aplicacions de 
missatgeria instantània, correu electrònic, web push, pop-up o qualsevol mitjà electrònic o telemàtic 
disponible en cada moment). Aquestes comunicacions faran referència a productes que Santander 
Consumer ofereixi, les característiques dels quals puguin ser-te d’interès, segons el nostre criteri, 
per ser similars als que ja tens contractats i per ser probable que siguin concedits. Per exemple, et 
podem enviar informació referent a sorteigs i concursos, estat de la teva operació, préstecs, targetes, 
augments de límit o assegurances de protecció de pagaments del bé adquirit o del producte contractat. 
Per fer-ho, determinarem el teu perfil de client, per a la qual cosa només tractarem les dades incloses 
en els nostres sistemes i, en particular, les dades identificatives i de contacte (per dur a terme 
l’enviament), les relatives a la transacció (per determinar si és un producte semblant al contractat 
i si pots atendre les quotes sense que suposi un sobreendeutament) i les sociodemogràfiques (per 
determinar si, estadísticament, és un producte que contracten persones amb les teves característiques). 
De la mateixa manera, podrem verificar que les campanyes s’han enviat degudament, l’estadística 
d’obertura i les taxes d’èxit (per exemple, contractacions efectuades després del seu enviament). 
Legitimació: interès legítim de Santander Consumer d’incentivar la contractació de productes nous 
que afavoreixin la nostra activitat comercial, per incentivar la contractació de productes nous o que 
suposin una millora de les condicions dels que ja tens contractats. Només es produiran amb totes 
les dades de l’operació proporcionades per tu, mentre es mantingui la relació contractual i en relació 
amb productes similars als que ja tens. T’hi pots oposar en cada comunicació rebuda, sol·licitant-ho 
al nostre domicili o a scprotecciondedatos@santanderconsumer.com
Termini de conservació: mentre duri el contracte. 
Finalitat: personalització d’ofertes comercials, incloent-hi dades de tercers, per a 
l’enviament de comunicacions comercials per part de Santander Consumer. Tractarem les 
teves dades per enviar-te comunicacions comercials personalitzades sobre els nostres productes 
i serveis mentre estigui vigent la relació contractual, i fins i tot després de finalització de la relació 
contractual, per un període màxim de sis anys (llevat que revoquis el consentiment abans). Les 
comunicacions comercials es podran fer per mitjans automatitzats i no automatitzats (correu, 
telèfon, SMS, aplicacions de missatgeria instantània, correu electrònic, web push, pop-up o 
qualsevol mitjà electrònic o telemàtic disponible en cada moment) i tindran en compte l’anàlisi del 
teu perfil comercial de client.
Aquest perfil es generarà a partir de l’anàlisi dels teus patrons de comportament i risc, així com 
de la informació obtinguda de terceres entitats. En particular, per dur a terme aquest tractament, 
Santander Consumer tractarà les categories de dades personals següents: dades identificatives 
i de contacte, econòmiques i financeres, sociodemogràfiques, referides a la transacció, relatives 
a la solvència i a l’historial de pagaments. Tingues en compte que s’obtindran dades de tercers 
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(ASNEF-EQUIFAX, Fitxer Badexcug, fonts accessibles al públic, com ara Registre Mercantil, 
cadastre o l’INE). 
La finalitat que perseguim amb la creació d’aquests perfils és poder fer una anàlisi de les teves 
característiques econòmiques i personals, ajustada a la teva situació personal, per tal de determinar 
quins son els productes comercialitzats per aquesta entitat que se t’oferiran, en funció de dues 
variables: la teva predisposició a contractar el producte i la probabilitat de concedir-te l’operació. La 
creació del perfil serà el resultat d’una decisió automatitzada, en la qual s’aplicarà la lògica següent: 
valorarem (i) la propensió de clients semblants a tu de contractar productes com els oferts, aplicant 
les dades de la teva operació i les procedents de tercers (INE o altres dades estadístiques); i (ii) 
valorarem la teva capacitat per atendre el pagament, mitjançant una avaluació de riscos (per obtenir-
ne més informació, consulta “Avaluació i seguiment de riscos”), per a la qual cosa farem una 
consulta a ASNEF-EQUIFAX i Fitxer Badexcug. 
Legitimació: consentiment. Podràs autoritzar aquest tractament indicant “Sí” a la casella habilitada 
o a la conversa telefònica de confirmació de l’operació. Aquest consentiment es podrà revocar en 
qualsevol moment, adreçant-te a scprotecciondedatos@santanderconsumer.com o en el domicili 
social.
Termini de conservació: mentre duri el contracte i, un cop finalitzat, fins que revoquis el teu 
consentiment o transcorrin sis anys. 
Finalitat: comunicació de dades a terceres empreses per a l’enviament d’ofertes comercials 
per part seva. Sempre que ens hagis donat el teu consentiment per fer aquest tractament de 
dades, Santander Consumer podrà comunicar les teves dades personals a altres empreses del 
Grup Santander. La finalitat d’aquesta cessió és poder comunicar les categories de les teves dades 
personals que es detallen tot seguit en aquesta clàusula a les empreses del Grup Santander perquè 
et puguin oferir els seus productes i serveis que et puguin interessar, fins i tot després de la finalització 
del contracte, durant un període màxim de sis anys. 
Les empreses del Grup Santander a les quals comunicarem les teves dades personals són les 
següents:
•	Santander Consumer Renting, SL, situada al C/ Santa Bárbara, 1 28180 Torrelaguna, Madrid.
•	Santander Consumer Mobility Services, SA, situada a C/ Santa Engracia, 6, 1ª planta, 28010 Madrid.
•	Transolver Finance EFC, SA, situada a Avenida de Aragón 402 28022 Madrid (totes amb el mateix 

DPO que Santander Consumer).
•	Open Bank, SA, situada a Plaza de Santa Bárbara, 2, 28004 Madrid (privacy@openbank.es), 

contacte DPO a www.openbank.es.
Aquestes comunicacions comercials es podran fer per mitjans automatitzats i no automatitzats (correu 
postal, telèfon, SMS, aplicacions de missatgeria instantània, correu electrònic, web push, pop-up o 
qualsevol mitjà electrònic o telemàtic disponible en cada moment) i tindran en compte l’anàlisi del teu 
perfil de client, segons la informació facilitada en el tractament previ.
Aquest perfil es generarà a partir de l’anàlisi dels teus patrons de comportament i risc, així com 
de la informació obtinguda de terceres entitats. En particular, per dur a terme aquest tractament, 
Santander Consumer tractarà les categories de dades personals següents: dades identificatives i 
de contacte, econòmiques i financeres, sociodemogràfiques, referides a la transacció, relatives a la 
solvència. Tingues en compte que s’obtindran dades de tercers (ASNEF-EQUIFAX, Fitxer Badexcug, 
fonts públiques accessibles al públic). 
És important que entenguis que aquesta activitat de tractament de dades es limita a la finalitat 
esmentada abans, que és la de suggerir-te altres productes i serveis del Grup Santander, per la qual 
cosa és independent de la resta. 
Legitimació: consentiment. Podràs autoritzar aquest tractament indicant “Sí” a la casella habilitada 
o a la conversa telefònica de confirmació de l’operació. Aquest consentiment es podrà revocar en 
qualsevol moment, adreçant-te a scprotecciondedatos@santanderconsumer.com o en el domicili 
social.
Termini de conservació: mentre duri el contracte i, un cop finalitzat, fins que revoquis el teu 
consentiment o transcorrin sis anys. 
Finalitat: accions comercials, per part de Santander Consumer, de productes de terceres 
empreses. Santander Consumer t’enviarà comunicacions comercials personalitzades sobre els 
productes i serveis de terceres persones, fins i tot després de la finalització del contracte, durant 
un període màxim de sis anys. Aquestes comunicacions comercials es podran enviar per mitjans 
automatitzats i no automatitzats (correu, telèfon, SMS, aplicacions de missatgeria instantània, correu 
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electrònic, web push, pop-up o qualsevol mitjà electrònic o telemàtic disponible en cada moment) i 
tindran en compte l’anàlisi del teu perfil comercial de client.
Pel que fa a aquelles terceres empreses des de les quals t’enviarem comunicacions comercials sobre 
els seus productes i serveis, t’informem que aquestes entitats desenvolupen la seva activitat comercial 
en particular, però no exclusivament, en els sectors següents: financer, rènting, assegurances, oci i 
turisme, entreteniment, telecomunicacions, societat de la informació, retail, luxe, salut, alimentació, 
automoció, hostaleria, grans magatzems, energia, immobiliari, serveis de seguretat, entre d’altres. 
Aquest perfil es generarà a partir de l’anàlisi dels teus patrons de comportament i risc, així com de la 
informació obtinguda de terceres entitats. En particular, per dur a terme aquest tractament, Santander 
Consumer tractarà les categories de dades personals següents: dades identificatives i de contacte, 
econòmiques i financeres, sociodemogràfiques, referides a la transacció, relatives a la solvència i a 
l’historial de pagaments. Tingues en compte que s’obtindran dades de tercers (ASNEF-EQUIFAX, 
Fitxer Badexcug, fonts públiques accessibles al públic). 
La finalitat que perseguim amb la creació d’aquests perfils és poder fer una anàlisi de les teves 
característiques econòmiques i personals, ajustada a la teva situació personal, per tal de predir quins 
son els productes comercialitzats per aquesta entitat que se t’oferiran, en funció de dues variables: 
la teva predisposició a contractar el producte i la probabilitat de concedir-te l’operació. La creació del 
perfil serà el resultat d’una decisió automatitzada, en la qual s’aplicarà la lògica següent: valorarem 
(i) la propensió de clients semblants a tu de contractar productes com els oferts, aplicant les dades 
de la teva operació i les procedents de tercers (INE o altres dades estadístiques); i (ii) valorarem 
la teva capacitat per atendre el pagament, mitjançant una avaluació de riscos (per obtenir-ne més 
informació, consulta “Avaluació i seguiment de riscos”), per a la qual cosa farem una consulta a 
ASNEF-EQUIFAX i Fitxer Badexcug.
És important que entenguis que aquesta activitat de tractament de dades es limita a la finalitat esmentada 
abans, que és la de suggerir-te productes i serveis de tercers, per la qual cosa és independent de la 
resta. 
Legitimació: consentiment. Podràs autoritzar aquest tractament indicant “Sí” a la casella habilitada 
o a la conversa telefònica de confirmació de l’operació. Aquest consentiment es podrà revocar en 
qualsevol moment, adreçant-te a scprotecciondedatos@santanderconsumer.com
Termini de conservació: mentre duri el contracte i, un cop finalitzat, fins que revoquis el teu 
consentiment o transcorrin sis anys. 
Relació amb NATURGY IBERIA, SA
Finalitat: 
Gestió del Club de fidelitat. Per la seva banda, NATURGY IBERIA, SA tractarà les dades que 
facilitis per gestionar la teva pertinença al Club de fidelitat. Aquesta gestió implica que tant NATURGY 
IBERIA, SA com Santander Consumer mantinguin actualitzades les dades identificatives i de contacte. 
De la mateixa manera, per a la gestió del Club de fidelitat, NATURGY IBERIA, SA coneixerà les 
dades referides als pagaments efectuats en els seus establiments. Santander Consumer no intervé 
en aquest tractament, és responsabilitat independent de NATURGY IBERIA, SA i aquesta entitat. 
Legitimació: execució del contracte. 
Destinataris: Santander Consumer podrà comunicar a NATURGY IBERIA, SA les teves dades amb 
dues finalitats independents, sempre que hagis donat el consentiment a cadascuna d’elles, marcant 
“Sí” a la casella corresponent. Podràs revocar aquest consentiment quan ho consideris necessari: 
i. Per a la gestió del Club de fidelitat. Santander Consumer facilitarà a NATURGY IBERIA, SA les 

dades de les compres que facis fora dels seus establiments (dades relatives al volum de compres 
realitzades i, només en determinades ocasions, al tipus d’establiment on s’han realitzat) perquè pugui 
aplicar sobre les compres els avantatges i les bonificacions del Club de fidelitat del qual ets membre.

ii. Per a accions comercials. Santander Consumer comunicarà les teves dades (dades identificatives 
i de contacte, dades de característiques personals) a NATURGY IBERIA, SA, perquè t’enviï ofertes 
comercials adaptades a les teves característiques de client, sobre la base de perfils de comportament 
que pugui realitzar, dels seus productes o de productes d’altres empreses amb què pugui signar 
acords de col·laboració, relatives als sectors d’agències de viatge, transport de viatgers, telefonia i 
Internet, serveis sanitaris, tractaments estètics, premsa i revistes, botigues de joguines, alimentació, 
tèxtil, sabateria, perfumeria, joieria, llibres i discos, educació, articles d’esport, parament de la 
llar, automòbils i accessoris, motocicletes i accessoris, gasolineres, mobiliari, electrodomèstics, 
electrònica, informàtica, hostaleria, grans magatzems, parcs d’oci, zoos, museus, espectacles, 
energia elèctrica, gas, articles de viatge, televisió per subscripció, serveis de seguretat, òptiques, 
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bricolatge, instruments musicals, fotografia, climatització, sanejaments, jardineria, piscines i 
reformes de la llar en general.

Termini de conservació: durant la vigència del contracte
A més, tingues en compte que pot haver-hi requisits legals que impliquin un tractament de dades 
personals. Per això, és possible que s’hagin d’atendre sol·licituds d’informació formulades per òrgans 
judicials, administratius o reguladors. També és possible que les teves dades s’hagin de tractar per a 
l’atenció d’exigències normatives (per exemple, Llei 10/2014, de 26 de juny, d’ordenació, supervisió i 
solvència d’entitats de crèdit).
4. Altres destinataris i transferències internacionals de dades. 
Santander Consumer comptarà amb la col·laboració de proveïdors que poden tenir accés a les teves dades 
i que tractaran aquestes dades en nom i per compte de Santander Consumer. La selecció de proveïdors 
segueix un procés exhaustiu de verificació de compliment per tal de garantir un control adequat en matèria 
de protecció de dades. A més, s’ha subscrit un contracte en el qual aquests proveïdors s’obliguen a 
aplicar mesures tècniques i organitzatives apropiades, tractar les dades personals atenent únicament 
les instruccions documentades de Santander Consumer, i suprimir o retornar les dades a Santander 
Consumer. Santander Consumer contractarà la prestació de serveis per part de tercers proveïdors que 
desenvolupen la seva activitat, a títol enunciatiu i no limitador, en els sectors següents: serveis tecnològics, 
seguretat física, missatgeria instantània, entitats de gestió d’impagats i centre de trucades.
Entre els encarregats del tractament hi ha Salesforce Inc, ubicada als Estats Units, país que no 
pertany a l’espai econòmic europeu i que ha aportat garanties adequades a Santander Consumer 
mitjançant la signatura de clàusules contractuals tipus amb aquesta empresa. Si vols obtenir més 
informació sobre aquestes clàusules, fes-nos-ho saber. Igualment, les dades les podran tractar 
proveïdors ubicats al Regne Unit, país que ha estat considerat amb nivell adequat de protecció, de 
conformitat amb la Decisió de 28 de juny del 2021.
5. Quin són els teus drets?
Seguidament t’informem dels drets reconeguts per la normativa. Els pots exercir adreçant-te a 
scprotecciondedatos@santanderconsumer.com per correu postal adreçat a Ciudad Grupo Santander, 
Av. De Cantabria s/n - 28660 Boadilla del Monte, Madrid. En ambdós casos hauràs de concretar el 
dret exercit i acompanyar una còpia del teu DNI o NIE per poder localitzar-te en els nostres sistemes 
i validar la teva identitat. Tens dret a:
•	Accés: pots obtenir confirmació sobre si a Santander Consumer tractem dades personals que et 

concerneixen o no i, en cas afirmatiu, saber quines són i amb quins finalitats es tracten. 
•	Rectificar: en cas de dades inexactes. 
•	Suprimir: entre altres motius, quan ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van 

recollir.
•	Limitar el tractament de les teves dades: en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici 

o la defensa de reclamacions.
•	Oposar-te al tractament: deixarem de tractar les dades, exceptuant motius legítims imperiosos o 

l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. 
•	 Impugnar la decisió adoptada de forma únicament automatitzada, amb la finalitat que la revisi una 

persona especialista en la matèria. 
•	Portar les teves dades perquè es puguin enviar directament a una altra entitat que designis, en un 

format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica.
•	Retirar el consentiment atorgat, sense que això afecti la licitud del tractament.
De la mateixa manera, t’informem que Santander Consumer compta amb un Delegat de Protecció, 
al qual et pots adreçar per formular les consultes, reclamacions o incidències que consideris (per 
exemple, si consideres que no has d’estar inclòs en un sistema d’informació creditícia, si no comprens 
alguna part d’aquesta Política, si tens dubtes sobre els nostres interessos legítims o si ja has reclamat 
i no has obtingut resposta satisfactòria, entre d’altres que consideris). Per fer-ho, pots adreçar-te al 
domicili social o a l’adreça electrònica esmentada. 
També pots reclamar davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (com a autoritat de control 
competent en matèria de protecció de dades), especialment quan no hagis obtingut satisfacció en 
l’exercici dels teus drets, mitjançant escrit adreçat a Agencia Española de Protección de Datos, C/ 
Jorge Juan, 6 28001 - Madrid, o a través del web https://www.aepd.es
De la mateixa manera, pots retirar el consentiment atorgat a NATURGY IBERIA, SA, a través de 
correu postal a Avda San Luis, 77 edif, 1 28033 Madrid.
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INFORMACIÓ NORMALITZADA EUROPEA SOBRE EL CRÈDIT AL CONSUM
Les informacions destacades en negreta en aquest document són especialment rellevants

1. Identitat i detalls de contacte de la persona prestadora i/o de la intermediària.
Persona prestadora: SANTANDER CONSUMER FINANCE, SA
Adreça: AV. DE CANTABRIA, S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE (MADRID)
Adreça electrònica: scinfo@santanderconsumer.com
Persona intermediària del crèdit: NATURGY IBERIA S.A. que intervé a títol subsidiari. 
Adreça: Domicili social: Avenida de América 38 09 28028 Madrid (España)

2. Descripció de les característiques principals del producte de crèdit.
Tipus de crèdit. Compte de crèdit disponible mitjançant la targeta NATURGY SANTANDER CONSUMER MASTERCARD.
Import total del crèdit.
Import màxim o suma de totes les quantitats 
que es posen a disposició del consumidor 
en el marc d’un contracte de crèdit.

Límit de crèdit: 1.500,00 euros euros, sens perjudici de la seva possible modificació després de 
l’avaluació del risc creditici.
L’entitat de crèdit pot autoritzar determinades disposicions, efectuades amb modalitats especials de 
pagament, com operacions independents a l’efecte del risc creditici, que l’entitat de crèdit autoritzarà 
de manera individual (i s’especificarà en el document en què es formalitzin) i que no computaran en el 
límit de disposició autoritzat.

Condicions que regeixen la disposició de fons.
Quan i com obté els diners el consumidor.

Amb càrrec al compte de targeta pot:
1. Treure diners: (cal que s’identifiqui amb el DNI o un document equivalent, lliuri la targeta i signi els comprovants 
o teclegi el número secret) als bancs i caixers automàtics adherits al sistema.
2. Efectuar disposicions en efectiu: (mitjançant una trucada a la Central d’Autorització de l’entitat de crèdit) els 
imports que se sol·licitin s’ingressaran, en qualsevol cas, directament al compte de domiciliació que la persona 
titular designi en el contracte. 
3. Efectuar el pagament de béns o serveis en els establiments comercials que admetin la targeta (per a la qual 
cosa cal que s’identifiqui amb el DNI o un document equivalent, lliuri la targeta, la introdueixi als terminals del 
punt de venda i signi els comprovants o teclegi el número secret).
4. Finançar l’adquisició de béns i serveis mitjançant modalitats especials de pagament en determinats 
establiments adherits.
5.- Compres en línia al lloc web del soci que el tingui habilitat. (Acceptant la intervenció d’un tercer de confiança 
que certifiqui l’operació i mitjançant els codis de seguretat remesos per SMS al mòbil que el Titular designi.)
Mitjançant codis SMS i altres mesures de seguretat establertes en cada moment, el titular podrà efectuar les 
transaccions habilitades per l’entitat de crèdit al seu lloc web.

Durada del contracte de crèdit. Indefinida. La persona contractant pot resoldre el contracte en qualsevol moment, mitjançant una 
comunicació adreçada a l’entitat de crèdit sense necessitat de cap preavís i sense cap cost al seu 
càrrec. L’entitat de crèdit el pot resoldre si abans avisa per escrit la persona contractant, com a mínim, 
amb dos mesos d’antelació.

Els terminis i, si escau, l’ordre en què 
s’efectuaran els pagaments a terminis

Podeu triar entre les formes de pagament següents:
MODALITAT HABITUAL DE PAGAMENT: 

a) Quota fixa Revolving. Consisteix en el pagament d’una quota fixa (en cap cas no pot ser inferior al 
3% del límit de disposició concedit a la persona titular) que comprèn capital i interessos.
b) Modalitat de pagament a final de mes. Les adquisicions que es duguin a terme fins a la data de 
tancament del període de disposicions s’han d’abonar, sense interessos, en la data indicada per al 
pagament.

“Pagament Fàcil”: Per a una o diverses disposicions concretes realitzades sota la modalitat de pagament 
“fi de mes”, l’entitat de crèdit podrà oferir la possibilitat de fraccionar el pagament en un nombre de 
pagaments o quotes determinat. L’ajornament donarà lloc a l’interès que es recull a l’apartat 3.
MODALITATS ESPECIALS DE PAGAMENT:
Exclusivament en els establiments col·laboradors que les tinguin habilitades, destinades a finançar 
l’adquisició de béns o la prestació de serveis específics. Les condicions (termini, tipus d’interès 
comissions, quota, preu al comptat del producte o servei adquirit, amb identificació d’aquest, etc.) 
d’aquestes modalitats de pagament, es pactaran en cada cas amb el client i es recolliran en les factures 
o comprovants que s’estendran per documentar l’operació de què es tracti i que haurà de signar el 
titular. En el que no prevegi la factura de disposició, aquesta es regirà pel contracte de targeta. Aquestes 
operacions es consignaran i liquidaran de forma independent en el compte de targeta. Sens perjudici 
d’altres modalitats especials de pagament, amb interessos o sense, que pugui oferir el banc en cada 
moment, es podran oferir:

a) Modalitat especial a terminis. Consisteix en el reemborsament d’una operació determinada 
mitjançant una quota fixa; no obstant això, la primera quota podrà ser d’un import diferent, i un 
nombre de terminis determinat que es pacten amb la persona titular en el moment de la compra.
b) Modalitat especial de pagament crèdit en quota. El titular reemborsa mitjançant una quota fixa, 
convinguda amb el banc, una operació concreta. El termini en què s’abonarà l’operació de què es 
tracti variarà en funció de l’import de la quota pactada. L’última de les quotes assenyalades tindrà un 
import inferior a les anteriors.

Pagaments, per a totes les modalitats de pagament, de periodicitat mensual, dia 1.
Tancament del període de disposicions: dia 20 de cada mes.
El titular té la facultat de modificar en qualsevol moment durant la relació contractual la modalitat de 
pagament, revolving o fi de mes, triada en el moment de la contractació o amb posterioritat.

Import total que heu de pagar.
Import del capital prestat més els interessos 
i les possibles despeses relacionades amb 
el crèdit.

L’import de les disposicions efectuades més els interessos i les comissions, segons la forma de 
pagament triada.

Els reemborsaments no suposen l’amortització 
immediata del capital. 

Pel que fa a les disposicions de targeta efectuades amb càrrec al límit de crèdit, els pagaments efectuats 
no produeixen una amortització corresponent de l’import total del crèdit, sinó que serveixen mensualment 
per reconstituir el capital, d’acord amb els límits concedits. Aquest contracte no preveu cap garantia de 
reemborsament de l’import total del crèdit de què s’hagi disposat en virtut d’aquest.

LLEGIT I ACCEPTAT
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3. Costos del crèdit.
El tipus deutor o, si n’hi ha, els diferents 
tipus deutors que s’apliquen al contracte 
de crèdit.

Tipus deutor fix: 17,88%.
Per a la modalitat “Pagament Fàcil”, el tipus deutor fix serà del 18,00%.
L’entitat de crèdit pot modificar el tipus d’interès si ho notifica de manera individual amb dos mesos 
d’antelació.
Es considera que la persona contractant accepta la modificació si, dins del termini indicat, no comunica 
per escrit la denúncia del contracte, i la renúncia consegüent a l’ús de la targeta, i abona l’import del 
deute pendent de la manera pactada inicialment.
Els saldos disposats amb modalitats de pagament especials, una vegada s’hagin efectuat, mantindran 
fix el tipus deutor pactat mentre durin.

Taxa anual equivalent (TAE).
La TAE és el cost total del crèdit expressat 
en forma de percentatge anual de l’import 
total del crèdit.
La TAE serveix per comparar diferents 
ofertes.

TAE: 19,50% calculada a partir del supòsit que el tipus d’interès i les comissions i les despeses es 
calcularan al nivell fixat en el moment en què se signi el contracte.
Exemple sobre la hipòtesi que el contracte es mantindrà en vigor mentre duri i que les parts compliran 
les obligacions en les condicions i els terminis que s’han acordat.
Per a una disposició de 1.500 euros feta el dia 1 del mes en la forma de pagament habitual, quota fixa 
Revolving, que s’ha de pagar en 12 terminis mensuals iguals, a partir del mes després de la data de 
disposició, sota la hipòtesi que no es produeixin més disposicions. Tipus d’interès deutor fix anual 
17,88%, TAE 19,50%. 12 quotes de 137,43 euros. Import total del crèdit: 1.500,00 euros. Import total que 
es deu: 1.649,60 euros. Cost total del crèdit 149,60 euros.
Per a la modalitat “Pagament Fàcil”, la TAE serà del 19,72%.
Exemple per al supòsit d’una disposició de 1.500 euros que serà pagada en dotze terminis mensuals 
iguals.
Tipus d’interès deutor fix anual del 18,00%. Import de les quotes: una quota de 139,11 euros i onze 
quotes de 137,52 euros. Import total del crèdit: 1.500,00 euros. Import total degut: 1.651,83 euros. Cost 
total del crèdit: 151,83 euros. Essent el dia de contractació l’01/07/2016 i el primer pagament l’01/08/2016. 
(La TAE i la primera quota podran variar lleugerament en funció del dia de la signatura del contracte i 
de la data de pagament de les quotes).
Teniu a la vostra disposició, degudament actualitzat, l’ANNEX 1 d’Informació trimestral sobre comissions 
i tipus practicats o oferits de manera més habitual en les operacions més freqüents amb els perfils de 
clients més comuns que siguin persones físiques a què es refereix l’apartat 1 de la norma tercera de 
la Circular 5/2012, de 27 de juny, que podreu consultar o descarregar de la pàgina web https://www.
santanderconsumer.es/clientes/informacion-a-clientes/tipos-comisiones/

És obligatori per obtenir el crèdit en si, o 
en les condicions ofertes, contractar una 
pòlissa d’assegurança que garanteixi el 
crèdit, o un altre servei accessori?
Si la persona prestadora no sap els costos 
d’aquests serveis, no s’inclouen en la TAE.

No.

Costos relacionats.
Import dels costos per fer servir un mitjà 
de pagament específic (per exemple, una 
targeta de crèdit).

La utilització de la targeta de crèdit no porta associat cost cap.

Altres costos derivats del contracte de crèdit. - Comissió per ajornament de pagament sense interessos: 6% sobre l’import ajornat, que es percebrà per una 
sola vegada per cada un dels ajornaments autoritzats. Només es percebrà en operacions de termini no superior 
a 60 mesos i import inferior a 12.000 euros.
- Comissió per disposició de crèdit: 3%. Aquesta comissió s’aplica a les disposicions de crèdit efectuades amb 
modalitats especials de pagament ajornat amb interessos de durada igual o superior a 3 mesos. 
- Comissió de canvi per compres fetes en comerços situats a l’estranger: 1%, amb un mínim d’1,20 euros 
(respecte de les transaccions que s’efectuïn en moneda diferent de l’euro).
- Comissió per disposicions d’efectiu a caixers automàtics d’altres entitats de crèdit a Espanya o a l’estranger: 
L’Entitat de Crèdit podrà repercutir l’import íntegre de la comissió girada per l’entitat titular del caixer automàtic 
al qual es faci la transacció. Així mateix, es girarà una comissió per disposició a crèdit a caixer automàtic del 
5% sobre la quantitat disposada, amb un mínim de 3 euros.
- Comissió per disposicions d’efectiu, fetes amb càrrec al límit de targeta, per l’ingrés en compte corrent: 3%, 
amb un mínim d’ 3,00 euros.
Les despeses i les comissions són exigibles des que s’ocasionen o es produeixen.

Condicions en què es poden modificar les 
despeses esmentades relacionades amb el 
contracte de crèdit.

L’entitat de crèdit es reserva el dret de modificar els interessos, les comissions i la resta de condicions del 
contracte, mitjançant una comunicació individual a la persona contractant, amb una antelació mínima de dos 
mesos a l’entrada en vigor. Es considera que la persona contractant accepta la modificació si, dins del termini 
indicat, no comunica per escrit la denúncia del contracte, i la renúncia consegüent a l’ús de la targeta, i abona 
l’import del deute pendent de la manera pactada.

Costos en cas de pagaments endarrerits.
La no-realització d’un pagament us pot 
implicar conseqüències greus (per exemple, 
la venda forçosa) i dificultar l’obtenció d’un 
crèdit.

L’impagament podrà donar lloc a la reclamació per via judicial.
Vostè haurà de pagar un interès de demora equivalent a 2,5 vegades l’interès legal del diner vigent en el 
moment en què es produeixi la demora, per a operacions a final de mes i a terminis sense interessos, i 
del tipus deutor incrementat en dos punts percentuals per a operacions sota la modalitat de pagament 
revolving i especial a terminis amb interessos.
L’interès de demora es generarà diàriament i es liquidarà el dia que s’efectuï el pagament, sens perjudici 
d’altres despeses reclamables derivades de les gestions de reclamació de posicions deutores que 
es detallen a l’annex adjunt DESPESES DE RECLAMACIÓ DE POSICIONS DEUTORES. La manca de 
pagament de tres quotes mensuals qualssevol, o de l’última quota, facultarà l’entitat de crèdit per exigir 
immediatament l’abonament de la totalitat del deute pendent i s’extingirà l’ajornament. L’entitat de crèdit 
podrà comunicar les dades relatives a l’impagament a fitxers comuns de solvència patrimonial i crèdit.

LLEGIT I ACCEPTAT
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4. Altres aspectes jurídics importants.
Dret de desistiment.
Teniu dret a desistir del contracte de crèdit 
en el termini de 14 dies naturals

Sí.

Reemborsament anticipat.
Teniu dret a reemborsar anticipadament el 
crèdit totalment o parcialment en qualsevol 
moment.

Sí.

La persona prestadora té dret a 
compensació en cas de reemborsament 
anticipat.

Sí. Només en modalitats de pagament especials. La compensació serà de l’1% de l’import del crèdit 
reemborsat anticipadament si el període que transcorre entre el reemborsament anticipat i l’acabament 
acordat en el contracte és superior a un any.
Si el període no supera un any, la compensació serà de l’0,5% de l’import del crèdit reemborsat 
anticipadament.

Consulta d’una base de dades.
La persona prestadora us ha d’informar de seguida i sense càrrec del resultat d’una consulta d’una base de dades si es rebutja la sol·licitud de crèdit sobre la 
base d’una consulta d’aquest tipus. Això no s’aplica si la difusió d’aquesta informació està prohibida per una llei o pel dret de la Unió Europea, o és contrària als 
objectius d’ordre públic o de seguretat pública.
Dret a un projecte del contracte de crèdit. 
Teniu dret, si ho demaneu prèviament, a obtenir de manera gratuïta una còpia del projecte del contracte de crèdit. Aquesta disposició no s’aplica si, 
en el moment de la sol·licitud, la persona prestadora no està disposada a subscriure el contracte de crèdit.

5. Informació addicional en cas de comercialització a distància de serveis financers 
a) Relativa a la persona prestadora

• Registre Santander Consumer Finance, SA
Inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, tom 1663, general 1081 de la secció 3a del Llibre de Societats, foli 
102, full 7822, CIF A-28122570. Registre del Banc d’Espanya núm. 0224.

• L’autoritat de supervisió Entitat supervisada pel Banc d’Espanya, c/ Alcalá, 50, 28014 Madrid.
b) Relativa al contracte de crèdit

• Exercici del dret de desistiment Període: 14 dies naturals des de la subscripció del contracte o des de la recepció de les condicions contractuals 
i la informació que recull l’article 16 de la Llei de contractes de crèdit al consum.
Adreça: av. de Cantabria, s/n, 28660 Madrid.
Conseqüències de no exercir-lo: si no exerciu el dret de desistiment dins del termini i de la manera que preveu 
la Llei, el contracte tindrà efecte d’acord amb el que s’ha pactat.

• Clàusula sobre la legislació aplicable que 
regeix en relació amb el contracte de 
crèdit i/o el tribunal competent

Aquest contracte es regeix per la legislació espanyola. Les qüestions que se suscitin amb motiu de la 
interpretació, l’aplicació o l’execució d’aquest se sotmetran a la jurisdicció dels jutjats i els tribunals espanyols 
del domicili de la persona deutora que resultin competents.

• Règim lingüístic El contracte se subscriu en català i és en aquesta llengua que es faran les comunicacions que el banc 
dirigeixi a la persona contractant o a la titular, si escau, durant la relació contractual, tret que les parts 
acordin una altra cosa.

c) Relativa al recurs
• Existència i accés als procediments 

extrajudicials de reclamació i recurs
En cas de divergència entre les parts sobre qualsevol qüestió relacionada amb el contracte, la persona contractant 
i la titular, si escau, poden reclamar davant el Servei de Reclamacions del Banc d’Espanya, c/ Alcalá, 50, 28014 
Madrid. Abans de recórrer a aquest servei han de justificar que han acudit bé al Servei de Reclamacions i 
Atenció al Client, carrer Josefa Valcarcel, 30 Edifici Merrimack IV, 2a planta, 28027 Madrid; amb un correu dirigit 
a l’adreça indicada o per fax al 91 759 48 36, e-mail: santander_reclamaciones@gruposantander.es o davant 
el Defensor del Client mitjançant escrit dirigit a l’atenció de D. José Luis Gómez-Dégano i Ceballos-Zúñiga c/ 
Raimundo Fernández Villaverde, 61 – 8º dta. 28003 – Madrid; Apartat de Correus: 14019 28080 – Madrid; 
Telèfon: 91.429.56.61; Fax: 91.429.23.19 o per correu electrònic a oficina@defensorcliente.es

RF- A022 COGNOMS I NOM:

D.N.I.:

mailto:santander_reclamaciones@gruposantander.es
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EXEMPLAR PER L’ENTITAT

Annex a l’INE
DESPESES DE RECLAMACIÓ DE POSICIONS DEUTORES

Conseqüències en cas d’impagament. 

1.- Interès de demora: Si el titular incorre en retard en els pagaments, estarà obligat, sense requeriment previ, a satisfer l’interès de demora 
equivalent a 2,5 vegades l’interès legal del diner vigent en el moment en què es produeixi la demora, per a operacions a final de mes i a terminis 
sense interessos, i del tipus deutor incrementat en dos punts percentuals per a operacions sota la modalitat de pagament revolving i especial a 
terminis amb interessos.
L’interès de demora es generarà diàriament i es liquidarà el dia que s’efectuï el pagament. 

2.- Despeses de reclamació de posicions deutores: En cas que es produeixi l’impagament, es generaran les despeses següents per al client, 
segons el detall contingut a la taula adjunta:

FASES DESPESES IMPORT

Primera fase

Transcurs des del dia 
0 fins al dia 6

Transcurs des del 
dia 6 fins al dia 30 

d’impagament

Si el pagament es produeix en els primers 6 dies després de la 
comunicació, no es generarà cap despesa.

(i) Despeses fixes d’estructura i de plataformes internes 
(personal, mitjans materials, infraestructures, desenvolupaments 
i manteniments informàtics, etc.)*

(ii) Despeses derivades de plataformes externes específiques 
per a la reclamació de deutes i despeses de les comunicacions 
realitzades (trucades telefòniques, enviament d’SMS, enviament 
de cartes, enviament de correus electrònics o comunicacions a 
l’àrea privada del web, entre d’altres)*

0 euros

En proporció a 
l’import de la quota 
impagada

Cost total

0-30€ 7 €

31-200€ 15 €

>200 € 25 €

(1)

Segona fase

Transcurs des del 
dia 31 fins al dia 90 

d’impagament

(i) Despeses fixes d’estructura i de plataformes internes 
per a la reclamació de deutes (personal, mitjans materials, 
infraestructures, desenvolupaments i manteniments informàtics, 
etc.)*

(ii) Despeses derivades de plataformes externes específiques 
per a la reclamació de deutes i despeses de les comunicacions 
realitzades (trucades telefòniques, enviament d’SMS, enviament 
de cartes, enviament de correus electrònics, comunicacions 
al client sobre la seva inclusió en el registre d’insolvència, que 
podria dificultar-li l’accés al crèdit, comunicacions a l’àrea privada 
del web o visites presencials, entre d’altres)*

En proporció a 
l’import de la quota 
impagada:

Cost total

0-30€ 13 €

31-200€ 30 €

>200 € 50 €

(1)

(1) L’import de la despesa no superarà el 40% de l’import total de la quota impagada

* Addicionalment, s’informa el client que:

o Aquesta despesa es generarà, es liquidarà i s’haurà de pagar una sola vegada per cada quota vençuda i reclamada, tenint en compte criteris 
de proporcionalitat.

o A partir de la tercera quota impagada, l’entitat podrà reclamar el deute en la seva totalitat. 
o La reclamació d’aquesta despesa s’emmarca en la reconducció del pagament del deute i és incompatible amb altres penalitzacions, però sí 

que és compatible amb els interessos de demora derivats del retard en el pagament del deute.
o Les despeses podran ser objecte de negociació amb l’entitat depenent del cas concret i dels pagaments que hagi de realitzar el client, amb 

l’objectiu de reconduir la situació d’impagament.

COGNOMS I NOM:

D.N.I.:
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EXEMPLAR PER L’ENTITAT

DOCUMENT INFORMATIU SOBRE FORMES DE PAGAMENT DE LA TARGETA:
ABANS DE CONTRACTAR LLEGEIXI DETINGUDAMENT I TINGUI EN COMPTE LES EXPLICACIONS QUE LI FACILITA L’INTERMEDIARI 
DE CRÈDIT RESPECTE A AQUESTES FORMES DE PAGAMENT DE LA TARGETA I FACI LES PREGUNTES QUE NECESSITI 
Descripció de les diferents modalitats de pagament previstes al contracte
1. FORMA DE PAGAMENT FINAL DE MES: Les adquisicions realitzades fins a la data de tancament del període de disposicions s’hauran 

d’abonar, sense interessos, en la data assenyalada per al pagament. 
2. FORMA DE PAGAMENT REVOLVING

QUÈ ÉS EL REVOLVING? És una forma de pagament de la targeta en la qual disposa d›un límit de crèdit determinat, que es pot tornar en 
terminis, a través de quotes periòdiques. Aquestes quotes es poden establir com un percentatge del deute existent o com una quota fixa; 
quotes periòdiques que pot triar i canviar dins d’uns mínims establerts per l’entitat de crèdit.
La seva peculiaritat rau en el fet que el deute derivat del crèdit es “renova” mensualment: disminueix amb els abonaments que fa a 
través del pagament de les quotes, però augmenta mitjançant l’ús de la targeta (pagaments, reintegraments a caixers), així com amb els 
interessos i, si escau, les comissions i altres despeses generades, que es financen conjuntament.
CARACTERÍSTIQUES IMPORTANTS DEL REVOLVING: Ha de saber que la quota triada es destina, en primer lloc, al pagament dels 
interessos i despeses pactats i, en segon lloc, a amortitzar el capital disposat, de manera que l’elecció de quotes reduïdes podria donar lloc 
a l’amortització del crèdit només en una proporció residual.
TIPUS D’INTERÈS REVOLVING. El tipus d’interès nominal anual i la TAE són els que figuren a la informació prèvia de la sol·licitud que 
s’adjunta amb aquest document (INE)
Tingui en compte que la forma de pagament revolving presenta un tipus d’interès mitjà (import o preu) superior al tipus mitjà dels crèdits al 
consum.
El Banc d’Espanya publica cada mes al seu lloc web (www.bde.es) les estadístiques de tipus d’interès mitjans de targetes revolving, perquè 
pugui informar-se’n i comparar-los. 
COM MODIFICAR LA FORMA DE PAGAMENT: Aquesta targeta de crèdit té, entre altres formes de pagament, la forma de pagament 
habitual revolving, que podrà triar en contractar la targeta o en qualsevol altre moment trucant al telèfon d’atenció al client 900 108 
705 o a través de l’àrea privada de client de www.santanderconsumer.es. En qualsevol moment podrà optar per canviar la forma de 
pagament a final de mes sense cap tipus de recàrrec.
LIQUIDACIÓ REVOLVING I COMPOSICIÓ DELS REBUTS: el banc efectuarà cada mes la liquidació del seu saldo de compres i li enviarà 
un extracte de moviments amb liquidació de comissions, interessos i amortització de capital. A la quota s’hi inclouen, en primer lloc, les 
comissions i els interessos i, finalment, l’amortització del deute. La durada és indefinida: mentre realitzi noves disposicions continuarà abonant 
els rebuts.
El rebut arribarà al seu compte bancari el dia 1 de cada mes. 
EXEMPLES PER A L’ELECCIÓ DE LA QUOTA DE PAGAMENT EN FORMA DE PAGAMENT REVOLVING: Abans de triar la quota de 
pagament revolving, revisi aquests exemples amb alternatives determinades en funció de la quota mínima que es pugui establir per al 
reemborsament del crèdit d’acord amb el contracte: (per als exemples s’ha pres el tipus més alt per a les targetes, que en el seu 
contracte pot ser inferior; aquesta dada figura a la informació prèvia de la sol·licitud (INE) que s’adjunta amb aquest document) 
Càlculs realitzats amb un tipus d’interès deutor del 18,24%, TAE del 19,93%, un límit de 1.500 € i un saldo disposat de 1.500 €. La TAE 
podria ser més elevada per a algunes formes de disposició de fons.

Opció 1:  amb quota mínima fixada en 45 €, pagarà 46 quotes de 45,00 € i 1 quota de 36,88 €
 Total interessos 606,88 € i total a pagar 2.106,88 € 
Opció 2:  amb quota de 54 € pagarà 36 quotes de 54,00 € i 1 quota de 18,90 €
 Total interessos 462,90 € i total a pagar 1.962,90 € Estalvia 143,98 € d’interessos sobre l’opció 1
Opció 3:  amb quota de 67,50 € pagarà 27 quotes de 67,50 € i 1 quota de 21,02 €
 Total interessos 343,52 € i total a pagar 1.843,52 € Estalvia 263,36 € d’interessos sobre l’opció 1
Opció 4:  amb quota de 90,00 € pagarà 19 quotes de 90,00 € i 1 quota de 32,12 €
 Total interessos 242,12 € i total a pagar 1.742,12 € Estalvia 364,76 € d’interessos sobre l’opció 1
Opció 5:  amb quota mínima fixada en 140,00 €, pagarà 11 quotes de 140,00 € i 1 quota de 109,12 €
 Total interessos 149,12 € i total a pagar 1.649,12 € Estalvia 457,76 € d’interessos sobre l’opció 1

L’exemple està calculat amb una disposició del 100% realitzada el dia 01/01/2022 i amb el primer venciment el dia 01/02/2022.
Pot consultar altres opcions de saldo disposat i quotes al simulador que trobarà al web del Banc Espanya https://app.bde.es/asb_www/es/
vencimiento.html#/principalVencimiento
Abans de fer compres sota la modalitat de pagament revolving ha de decidir quina és la millor quota mensual que li permeti pagar 
les compres còmodament sense allargar-se massa en el temps i tenint en compte els seus ingressos mensuals, les despeses fixes 
i el pagament d’altres préstecs que tingui contractats.
UTILITZI LA FORMA DE PAGAMENT REVOLVING QUAN REALMENT HO NECESSITI I AJUSTANT LA QUOTA EL MÀXIM POSSIBLE 
PER EVITAR EL SOBREENDEUTAMENT.

3. FORMA DE PAGAMENT “PAGAMENT FÀCIL”
QUÈ ÉS LA FORMA DE PAGAMENT “PAGAMENT FÀCIL” AMB INTERESSOS? Quan faci compres amb forma de pagament a final de 
mes, podrem oferir-li la possibilitat de fraccionar el pagament en un nombre determinat de quotes. 
TIPUS D’INTERÈS: L’ajornament donarà lloc a un tipus d’interès deutor del 18,00%, TAE 19,72%.
TERMINI MÀXIM: El termini màxim d’aquesta forma de pagament serà de 48 mesos.
EXEMPLE:
Si fa una compra de 1.500,00 €, amb forma de pagament PAGAMENT FÀCIL, abonarà 48 quotes. La primera quota serà de 47,36 € i les 
47 quotes restants de 44,06 €. Total a pagar 2.118,18 €, principal de 1.500,00 € i interessos de 618,18 €. Dia de contractació 01/01/2022 i 
primer pagament 01/02/2022.
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 DADES PERSONALS

NIF/NIE _______________________ 
Nom ______________________ Cognoms ______________________________________ 
Adreça _____________________________________________________________________
Localitat ________________________ C.P. _________  Provincia _______________________
Tipus d’habitatge:  ❏ Lloguer    ❏ Domicili pares    ❏ Escriptura pagada totalment    
                             ❏ Escriptura pendent de pagament ❏ D’altres
Data de naixement ________________ País Naixement _______________________________
Nacionalitat ____________________________ Telèfon ____________________
Teléfon Mòbil ________________ Correu electrònic _________________________________ 
Sexe: H ❏ M ❏  Estat civil: Casat/ada ❏ Solter/a ❏ Separat/ada ❏ D’altres ❏
Professió _________________________________________
Despeses i obligacions fixes mensuals __________ euros

CONDICIONS PARTICULARS DE LA TARGETA

Modalitat habitual pagament:   
 
 ❏ Revolving  ➝
 ❏ Fin de mes   

* Mínim 3% de la línia de crèdit
El Límit de Crédit li serà comunicat per l’Entidtat de Crèdit, una vegada evaluat el riesc creditici.
Preferències per a la recepción de comunicacions: ❏ Correu ordinari  ❏ Correu Electrònic

DADES PROFESSIONALS

Nom de l’empresa en què traballa _______________________________________________
Adreça de l’empresa en què traballa _____________________________________________
Data d’ingrès _______________  Activitat de l’empresa ____________________________
Localitat ____________________________ CP _________  Provincia ___________________
Telèfon de l’empresa ________________
Per compte d’altri  ❏   Per compte propi ❏   Pensionista ❏
Ingressos mensuals en euros ___________________

Accepto i ratifico les condicions generals i particulars predisposades per l’entitat de crèdit, 
així com l’ordre de domiciliació bancària. Amb aquest escrit declaro que, d’acord amb el que 
preveu, en la normativa vigent, de transparència de les condicions i els requisits d’informació 
aplicables als serveis de pagament, se m’ha facilitat de manera gratuïta la informació general 
abans de subscriure el contracte, amb temps suficient abans de subscriure’l. Així mateix, 
he rebut la informació normalitzada europea de crèdits al consum, prèvia al contracte, amb 
la deguda antelació, per escrit i abans d’assumir cap obligació en virtut d’aquest, en els 
termes que estableix la Llei de contractes de crèdit al consum i d’una manera clara, concisa i 
intel·ligible que m’ha permès adoptar una decisió informada respecte a la subscripció d’aquest 
contracte. La concessió de la targeta està supeditada a l’aprovació de Santander Consumer 
Finance, SA.
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Quota de pagament mensual 
en aquesta modalitat:

❏ 30 euros   ❏ 60 euros   ❏ 90 euros 
    Altres quantitats* euros

Signeu on s’indica i envieu-nos 
aquest document

RF- A022

SOL·LICITUD DE TARJETA NATURGY SANTANDER CONSUMER MASTERCARD
Sí, vull ser titular de la targeta de crèdit NATURGY SANTANDER 
CONSUMER MASTERCARD  i gaudir dels seus avantatges.
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TARGETES ADDICIONALS

Vull una targeta addicional para la persona que indico a continuación y autorizo a cargar en 
mi cuenta las facturas procedentes de su uso.
NIF/NIE __________________________  Data de naixement ___________________________
Nom ______________________ Cognoms ___________________________________
Sexe: H ❏  M ❏  Estat civil: Casat/ada ❏ Solter/a ❏ Separat/ada ❏ D’altres ❏
Parentiu:   Cònjuge ❏     Pare/Fill ❏     Germans ❏

ODRE DE DOMICILIACIÒ DE CARREC DIRECTE SEPA

Referència de l’odre de domiciliaciò:  3187 
                                                                         Escriviu els números del DNI (sense lletra)  
Identificador de la persona creditora: A-28122570 - 013  
Nom de la persona creditora: Santander Consumer Finance, SA 
Adreça: Avda. Cantabria s/n                   Códi postal:  28660     
Població: Boadilla del Monte       Provincia: MADRID             País: ESPAÑA    
Tipus de pagament: pagament recurrent        
Data i localitat: __________________________________________________________ 
Número de compte – IBAN:   
A Espanya l’IBAN consta de 24 posicions, i comença sempre per ES. 
Si voleu domiciliar els pagaments en un compte bancari ubicat fora d’Espanya (a la Unió 
Europea o en països tercers equivalents), sol·liciteu-ho a l’establiment venedor, el qual 
us lliurarà el formulari corresponent.
Mitjançant la signatura d’aquesta ordre de domiciliació, la persona deutora autoritza (A) la 
persona creditora a enviar instruccions a l’entitat de la persona deutora per carregar al seu 
compte, així com també (B) l’entitat a efectuar els càrrecs al seu compte seguint les instruccions 
de la persona creditora. Com a part dels seus drets, la persona deutora està legitimada al 
reemborsament per la seva entitat en els termes i les condicions del contracte que s’hi subscriu. 
La sol·licitud de reemborsament s’ha d’efectuar dins de les vuit setmanes que segueixen la 
data de càrrec al compte. Podeu obtenir informació addicional sobre els vostres drets a l’entitat 
financera.

NO OBLIDEU SIGNAR TOTS ELS FULLS DE LA CÒPIA PER A L’ENTITAT. ADJUNTEU-
HI UNA FOTOCÒPIA DEL DNI I EL JUSTIFICANT D’INGRESSOS (NÒMINA O PENSIÓ). 
ENVIEU TOTA LA DOCUMENTACIÓ A SANTANDER CONSUMER, MEDIOS DE PAGO, 

APARTAT DE CORREUS 615, FRANQ. DEST. 28080 MADRID

E S
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Signatura del 
deutor

SANTANDER CONSUMER FINANCE, SA, inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, tom 1663, General 1081, secció 3a Llibre de Societats, foli 
102, full 7822, CIF A28122570. Registre del Banc d’Espanya núm. 0224. Domicili: av. de Cantabria, s/n, 28660 Boadilla del Monte (Madrid).
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Signatura de la PERSONA 
BENEFICIÀRIA DE LA 

TARGETA ADDICIONAL
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CONDICIONS GENERALS DE LA TARGETA DE CREDIT
1. Targetes addicionals. La persona contractant, 
que en cas que sigui una persona física serà 
sempre la persona titular de la targeta principal, 
pot sol·licitar l’emissió de targetes addicionals 
a SANTANDER CONSUMER FINANCE, SA, 
(d’ara endavant, l’Entitat de Crèdit) i l’entitat 
de crèdit se’n reservarà l’autorització. Les 
operacions que s’efectuïn amb les targetes 
addicionals tenen la mateixa consideració que 
les que s’efectuïn amb la targeta principal.
2. Ús de la targeta. Forma i procediment 
d’atorgar el consentiment per executar 
operacions de pagament. Forma i 
procediment d’atorgar el consentiment per 
executar operacions de pagament. La targeta 
és personal i intransferible. La utilització de la 
targeta implica l’acceptació de les condicions 
d’aquest contracte. La persona titular pot 
extreure diners en bancs i caixers automàtics 
adherits al sistema, i efectuar el pagament de 
béns o serveis als establiments comercials que 
l’admetin, així mateix, el Titular podrà realitzar 
les transaccions habilitades per l’Entitat de 
Crèdit al seu lloc web i podrà finançar sota 
modalitats especials de pagament l’adquisició 
de béns i serveis específics en determinats 
establiments adherits al sistema. La targeta 
també permetrà al Titular efectuar el pagament 
de compres en línia al lloc web de l’establiment 
que tingui habilitat aquest sistema. Per a tot el 
que s’ha indicat anteriorment, el Titular haurà 
de presentar la targeta degudament signada 
a l’espai que s’estableix a aquest efecte, 
acreditar la seva identitat i signar les factures 
o els comprovants que s’estenguin a aquest 
efecte. Aquesta signatura es pot substituir 
per la introducció o lectura de la targeta als 
terminals del punt de venda destinats a registrar 
l’operació, pel marcatge del número secret 
(PIN de la targeta), per la introducció de la clau 
d’accés a l’àrea privada del web de l’Entitat 
de Crèdit (el “Web”) i de codis SMS, així com 
per altres mesures de seguretat establertes 
en cada moment esmentats com a prova de 
conformitat amb l’operació de pagament i 
l’import.
La persona titular de la targeta, dins del límit 
de disposicions autoritzat, pot dur a terme 
disposicions en efectiu amb càrrec a la targeta 
NATURGY SANTANDER CONSUMER 
MASTERCARD mitjançant una trucada a la 
Central d’Autorització de Targetes de l’entitat de 
crèdit, al 900 108 705 o sol·licitant-ho a través 
del WEB www.santanderconsumer.es seguint 
les instruccions indicades per a aquest cas. Els 
imports sol·licitats s’ingressaran directament al 
compte corrent o a la llibreta d’estalvis que la 

persona titular hagi designat per domiciliar els 
pagaments.
L’entitat de crèdit ha de facilitar a la persona titular 
de la targeta, per al seu coneixement exclusiu, 
un número secret d’identificació personal, (codi 
PIN de la targeta) i aquesta el podrà modificar 
seguint el procediment tècnic que l’entitat de 
crèdit tingui establert en cada moment. Aquest 
número secret li caldrà, si escau, per efectuar 
operacions en caixers automàtics.
L’Entitat de Crèdit posa a disposició del Titular 
una àrea privada de client al Web, on el Titular 
podrà consultar els moviments i extractes de la 
targeta i, d’acord amb el contracte multicanal que 
el Titular podrà signar al Web, fer transaccions i 
operar a través del Web, segons les possibilitats 
transaccionals posades a la seva disposició en 
cada moment.
La signatura de la persona titular de la targeta 
de les factures o els comprovants expedits pels 
establiments, la utilització del número secret, 
introducció de la clau d’accés del Web i dels 
codis d’un sol ús enviats per SMS, o els elements 
de seguretat que en casa cas requereixi l’Entitat 
de Crèdit o, si escau, introducció o lectura 
de la targeta als terminals de punt de venda 
implica el consentiment de la persona titular a 
l’operació de pagament de què es tracti i origina 
l’obligació de reemborsament al banc de l’import 
corresponent. Una vegada s’hagi atorgat el 
consentiment, la persona titular no pot revocar 
les ordres que hagi donat amb la targeta.
La persona titular de targete autoritza l’entitat de 
crèdit a gravar i registrar les comunicacions i les 
instruccions que emetin, i accepta expressament 
que aquests enregistraments tinguin plens 
efectes probatoris en un judici i fora d’aquest.
L’entitat de crèdit queda exempta de qualsevol 
reclamació que derivi d’operacions efectuades 
entre la persona titular de la targeta com a 
instrument de pagament i els establiments amb 
què contracti, o de la falta d’atenció a la targeta 
d’alguna de les parts.
L’entitat de crèdit pot incorporar noves 
funcionalitats a la targeta, i en aquest cas la pot 
substituir per una de nova, fins i tot abans que 
en conclogui el termini de validesa, que enviarà 
a la persona titular sense cap cost. Així mateix, 
l’entitat de crèdit es reserva el dret de modificar 
o suprimir els serveis annexos a la targeta, i la 
persona contractant i/o la titular de la targeta 
queden facultades per resoldre el contracte, en 
la forma i amb els efectes que preveu aquest 
contracte. 
3. Limitacions a la utilització de la targeta. 
Les parts acorden que a les operacions de 
pagament efectuades amb la targeta s’aplicaran 
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CONDICIONS GENERALS DE LA TARGETA DE CREDIT
els límits màxims que estableixen les condicions 
particulars o les que es fixin posteriorment 
d’acord amb aquest contracte. El màxim diari 
d’extracció en caixers automàtics, a Espanya o 
a l’estranger, és de 300 euros.
A més, l’entitat de crèdit es reserva el dret de 
bloquejar la utilització de la targeta per raons 
objectivament justificades relacionades amb la 
seguretat d’aquesta, amb la sospita d’un ús no 
autoritzat o fraudulent, o si el fet d’utilitzar-la us 
pot suposar un augment significatiu del risc que 
la persona titular de la targeta pugui ser incapaç 
de fer front a les obligacions de pagament.
L’entitat de crèdit ha d’informar la persona 
titular del bloqueig de la tarjeta sempre que 
la llei ho permeti i que no hi hagi raons de 
seguretat objectives que desaconsellin aquesta 
informació, amb caràcter previ o immediatament 
després que es produeixi, bé mitjançant una 
carta o bé posant-s’hi en contacte directament 
als números de telèfon que hagi facilitat a l’entitat 
de crèdit, o enviant-li un missatge de text SMS 
al telèfon mòbil, sempre que l’entitat de crèdit 
disposi d’aquesta dada.
L’entitat de crèdit desbloquejarà la targeta o la 
substituirà per una altra, sense cap cost per a 
la persona titular, una vegada desapareguin les 
circumstàncies que n’hagin motivat el bloqueig, 
sens perjudici del dret de la persona titular a 
sol·licitar-ne el desbloqueig en aquest supòsit, 
trucant al número de telèfon gratuït 900 81 29 05 
o al 900 20 01 28.
Així mateix, per raons objectivament justificades, 
l’entitat de crèdit pot posar fi al dret del 
consumidor per efectuar noves disposicions.
4. Obligacions de la persona titular en relació 
amb la utilització, la conservació i la custòdia 
de la targeta. Una vegada rebi la targeta, la 
persona titular l’ha de signar immediatament i 
fer ús la diligència oportuna en la conservació 
i la custòdia d’aquesta, del número secret i la 
clau d’accés al Web en cas que es registri al 
Web. Està obligada a fer-la servir d’acord amb 
les condicions que estableix aquest contracte i 
a prendre totes les mesures que tingui a l’abast 
per protegir-ne els elements de seguretat. No 
ha d’escriure el número secret ni la clau d’accés 
al Web de manera intel·ligible o accessible per 
a terceres persones, ni anotar-lo a la targeta 
ni a qualsevol altre document que la persona 
titular conservi o transporti.
Quan la persona titular tingui coneixement de 
l’execució incorrecta o no autoritzada d’una 
operació de pagament efectuada amb la targeta, 
ho haurà de comunicar sense retard injustificat 
a l’entitat de crèdit, a fi que aquesta pugui fer-ne 
la rectificació oportuna. Aquesta comunicació 

s’ha de produir en un termini màxim de tretze 
mesos des de la data del càrrec. 
La persona titular també ha de notificar a l’entitat 
de crèdit la pèrdua o el robatori o l’apropiació 
indeguda de la targeta o del número secret o 
la clau d’accés al Web, o si terceres persones 
en tenen coneixement, així com qualsevol 
irregularitat que es pugui produir en la gestió 
del compte de targeta, sense demora indeguda 
i tan bon punt tingui coneixement d’aquests fets. 
La notificació a l’entitat de crèdit es pot efectuar 
per qualsevol mitjà. En especial, en els casos 
de pèrdua, robatori o apropiació indeguda 
o utilització no autoritzada de la targeta, la 
notificació 
s’ha de fer trucant al número de telèfon gratuït 
habilitat per l’entitat de crèdit a aquest efecte, 900 
81 29 05 o al 900 20 01 28. Una vegada aquesta 
l’entitat de crèdit rebi aquesta comunicació, 
adoptarà les mesures necessàries per impedir 
que la targeta es faci servir. 
En els supòsits de sostracció i utilització 
fraudulenta de la targeta, el Titular haurà 
d’aportar a l’Entitat de Crèdit, quan aquesta ho 
sol·liciti, la denúncia corresponent. 
5. Responsabilitat en operacions de 
pagament no autoritzades. En cas 
d’operacions de pagament no autoritzades que 
s’efectuïn amb la targeta, l’entitat de crèdit ha de 
tornar a la persona titular l’import de l’operació 
de què es tracti sense demora indeguda i, en 
qualsevol cas, com a molt tard al final del dia 
hàbil següent a aquell en què hagi observat o 
li hagin notificat l’operació, llevat que l’Entitat 
de Crèdit tingui motius raonables per sospitar 
l’existència de frau i comuniqui aquests motius 
per escrit al Banc d’Espanya. No obstant això, en 
cas de pèrdua o robatori o apropiació indeguda 
de la targeta, la pèrdua econòmica que derivi 
d’aquestes operacions serà a càrrec:
a)  De la persona titular de la targeta fins al 

moment de la notificació a l’entitat de crèdit 
del fet esdevingut i fins al límit màxim de 
50 eurosllevat que (i) al Titular no li hagi 
resultat possible detectar la pèrdua, la 
sostracció o l’apropiació indeguda de la 
targeta abans d’un pagament, excepte quan 
el Titular mateix hagi actuat fraudulentament, 
o (ii) la pèrdua sigui deguda a l’acció o 
inacció d’empleats o de qualsevol agent, 
sucursal o entitat de l’Entitat de Crèdit a què 
s’hagin externalitzat activitats; i la resta serà 
a càrrec de l’entitat de crèdit.

b)  De l’entitat de crèdit, després de la notificació 
oportuna.

El Titular estarà exempt de qualsevol 
responsabilitat en cas de sostracció, pèrdua 
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CONDICIONS GENERALS DE LA TARGETA DE CREDIT
o apropiació indeguda de la targeta quan les 
operacions s’hagin efectuat de manera no 
presencial fent servir únicament les dades 
impreses a la targeta, sempre que no s’hagi 
produït frau o negligència greu per part seva en el 
compliment de les seves obligacions de custòdia 
de la targeta i les credencials de seguretat i 
que hagi notificat aquesta circumstància sense 
demora.
No obstant això, la persona titular ha de suportar, 
en qualsevol cas, el total de la pèrdua econòmica 
que resulti de les operacions de pagament no 
autoritzades que s’efectuïn amb la targeta i 
que siguin fruit de l’actuació fraudulenta o de 
l’incompliment, deliberat o per negligència greu, 
d’una de les seves obligacions o de diverses 
respecte a l’ús adequat de la targeta, l’adopció 
de mesures per protegir-ne els elements de 
seguretat i la notificació de la pèrdua, el robatori 
o apropiació indeguda o l’ús no autoritzat. 
6. Responsabilitat de l’entitat de crèdit per 
la no-execució o l’execució defectuosa 
d’operacions de pagament efectuades amb 
la tarjeta i devolucions per operacions de 
pagament iniciades per un beneficiari o a 
través d’un beneficiari. L’entitat de crèdit és 
responsable davant la persona contractant, o 
la titular de la targeta, si escau, de la correcta 
execució de les operacions de pagament que 
s’efectuïn amb aquesta fins que s’aboni l’import 
al compte del proveïdor de serveis de pagament 
de la persona beneficiària de l’operació llevat 
que es demostri que el proveïdor de serveis 
de pagament del beneficiari va rebre l’import 
de l’operació de pagament, cas en què aquest 
serà responsable davant del beneficiari. Si una 
operació de pagament feta amb la targeta no 
s’executa o s’executa incorrectament, i l’entitat 
de crèdit n’és responsable d’acord amb el 
que s’ha exposat abans, haurà de retornar a 
la persona titular, sense demora injustificada, 
l’import corresponent a l’operació i restablir, si 
escau, el saldo del compte a la situació en què 
hauria estat si no hagués tingut lloc l’operació 
de pagament defectuosa. La data valor de 
l’abonament al compte del Titular no podrà ser 
posterior a la data en què s’hagi efectuat el 
càrrec de l’import.
En qualsevol cas, l’entitat de crèdit ha d’esbrinar, 
sense demora indeguda i amb la petició prèvia 
de la persona contractant o de la titular de la 
targeta, les dades relatives a l’operació de 
pagament i notificar-ne els resultats sense 
cobrar l’Entitat de Crèdit cap despesa per això.
L’Entitat de Crèdit respondrà davant del Titular 
de les despeses que s’hagin ocasionat, així 
com dels interessos aplicats al Titular com a 

conseqüència de la no execució o de l’execució 
defectuosa o amb retard de l’operació de 
pagament.
El Titular podrà sol·licitar a l’Entitat de Crèdit la 
devolució de la quantitat total corresponent a les 
operacions de pagament autoritzades iniciades 
per un beneficiari o a través d’un beneficiari que 
s’hagin executat, sempre que es compleixin les 
condicions següents:
a)  que a l’autorització no especifiqués, en el 

moment en què es va donar, l’import exacte 
de l’operació de pagament,

b)  que l’import superi el que el Titular podia 
esperar raonablement tenint en compte les 
pautes de despesa anteriors, les condicions 
del contracte marc i les circumstàncies 
pertinents al cas.

El Titular podrà sol·licitar aquesta devolució 
a l’Entitat de Crèdit durant un termini de vuit 
setmanes a comptar de la data de càrrec dels 
fons al seu compte. L’Entitat de Crèdit, en el 
termini de deu dies hàbils des de la recepció 
d’una sol·licitud de devolució, retornarà l’import 
íntegre de l’operació de pagament o bé 
comunicarà al Titular les raons objectives que 
justifiquen la denegació de la devolució.
7. Recepció i rebuig de les ordres de 
pagament. El moment de recepció d’una ordre 
de pagament efectuada amb la targeta és quan 
l’entitat de crèdit rep l’ordre. Si la recepció té 
lloc un dia inhàbil, a efectes bancaris, l’ordre 
de pagament es considera que s’ha rebut el 
dia hàbil següent. L’Entitat de Crèdit no estarà 
obligada a atendre les ordres del Titular que 
impliquin un excés del límit al compte de targeta.
En cas que l’Entitat de Crèdit rebutgi una ordre 
de pagament, es notificaran al Titular els motius 
del rebuig i el procediment per rectificar els 
possibles errors que l’han motivat, sempre que 
la llei permeti aquesta notificació.
8. Termini d’execució i data de valor. Les parts 
acorden que les disposicions de la normativa 
en vigor relatives al termini d’execució i la data 
valor de les operacions de pagament s’aplicaran 
a (i) les operacions de pagament realitzades en 
euros, (ii) les operacions de pagament nacionals 
en la moneda d’un estat membre que no formi 
part de la zona euro, (iii) les operacions de 
pagament que només impliquin una conversió 
de moneda entre l’euro i la moneda d’un estat 
membre que no formi part de la zona euro, i 
(iv) les operacions de pagament restants, llevat 
d’acord en contrari. Les disposicions sobre data 
valor i disponibilitat dels fons s’aplicaran en tot 
cas. En relació amb les operacions de pagament 
en què el Client actuï com a ordenant, l’Entitat 
de Crèdit s’assegurarà que l’import de l’operació 
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s’aboni al compte del proveïdor de serveis de 
pagament del beneficiari, com a màxim, al final 
del dia hàbil següent al moment de recepció 
de l’ordre de pagament. Per a operacions de 
pagament iniciades en paper, el termini indicat 
s’allargarà un dia hàbil. La data de valor del 
càrrec al compte del client, quan actuï com a 
ordenant, no serà anterior al moment en què 
l’import de l’operació de pagament es carregui 
en aquest compte.
9. Reemborsament a l’entitat de crèdit de les 
operacions de pagament efectuades amb la 
targeta:
9.1. Les operacions de pagament efectuades 
amb la targeta s’han de reintegrar a l’entitat de 
crèdit amb càrrec al compte de domiciliació de 
pagaments (a Espanya, a la Unió Europea o 
en països tercers equivalents) que es designa 
en les condicions particulars. El dia 1 de cada 
mes, l’entitat de crèdit ha d’emetre i posar al 
cobrament al compte esmentat un rebut únic 
pels imports resultants del compte de targeta 
i de les modalitats de pagament triades per al 
pagament de les operacions.
9.2. Formes de pagament. La persona titular 
pot triar entre les modalitats que es relacionen 
a continuació:
9.2.1. Modalitat habitual de pagament. 
S’aplica amb caràcter general a les operacions 
efectuades amb la targeta segons l’opció que la 
persona titular triï, en les condicions particulars, 
entre les dues següents:
A)- Quota fixa Revolving. Consisteix en el 
pagament d’una quota fixa que comprèn capital i 
interessos, l’import dels quals és la quantitat que 
s’indica en les condicions particulars d’aquest 
contracte. L’import de la quota esmentada en 
cap cas no potser inferior al 3% del límit de 
disposició concedit a la persona titular.
B)- Pagament a final de mes. Les adquisicions 
que es duguin a terme fins a la data de 
tancament del període de disposicions s’han 
d’abonar, sense interessos, en la data indicada 
per al pagament.
- “Pagament fàcil”. Per a una o diverses 

disposicions concretes realitzades sota la 
modalitat de pagament “final de mes”, l’Entitat 
de Crèdit podrà oferir, enviant una comunicació 
per SMS al telèfon identificat a les condicions 
particulars o mitjançant un altre procediment 
telemàtic establert per l’Entitat de Crèdit, la 
possibilitat de fraccionar el pagament en un 
nombre de pagaments o quotes determinat. 
El titular podrà acceptar-ho sia mitjançant 
l’enviament d’un altre missatge SMS emès 
des del mateix telèfon, sia a través dels 
procediments establerts per l’Entitat de Crèdit 

en cada moment. L’ajornament donarà lloc a un 
interès del 18% nominal anual (TAE 19,72%) 
a favor de l’Entitat de Crèdit. Els interessos 
que meritaran liquidaran de conformitat amb 
la Condició general 10.1. L’acceptació s’haurà 
d’emetre abans del dia 20 de cada mes (data 
de tancament del període de disposicions). La 
TAE ha estat calculada mitjançant la fórmula 
indicada per a aquesta modalitat a la condició 
general 10.3. per al supòsit d’una disposició 
de 1.500 euros que serà abonada en dotze 
terminis mensuals iguals.

El Titular de la targeta podrà sol·licitar, per a les 
disposicions realitzades fins al dia de tancament 
del període de disposicions i mitjançant trucada 
telefònica a la Central d’Autorització de Targetes 
de l’Entitat de Crèdit (900 108 705), el canvi de 
la modalitat de pagament triada (final de mes 
a revolving o viceversa) per a una disposició 
concreta. Aquesta sol·licitud s’ha de realitzar 
abans de l’últim dia del període de tancament de 
disposicions en què s’ha efectuat la transacció. 
El canvi esmentat implicarà el pagament dels 
interessos meritats per l’ajornament.
9.2.2. Modalitats de pagament especials 
(crèdit). L’entitat de crèdit pot oferir, amb la 
valoració prèvia del risc creditici, exclusivament 
en els establiments col·laboradors que les 
tinguin habilitades, modalitats de pagament 
especials per a operacions determinades 
destinades a finançar l’adquisició de béns o la 
prestació de serveis específics. Les condicions 
(termini, tipus d’interès, comissions, quota, preu 
al comptat del producte o servei adquirit, amb 
identificació d’aquest, etc.) d’aquestes modalitats 
de pagament es recullen en les butlletes o els 
comprovants que s’estenen per documentar 
l’operació de què es tracti i que la persona 
titular ha de signar. Aquestes operacions es 
consignen i es liquiden de manera independent 
al compte de targeta. El que no estigui pactat 
en la butlleta es regirà pel que preveu aquest 
contracte. Sens perjudici d’altres modalitats de 
pagament especials, amb interessos o sense, 
que pugui oferir l’entitat de crèdit en tot moment, 
es poden oferir:
- Modalitat especial a terminis. Consisteix en 

el reemborsament d’una operació determinada 
mitjançant una quota fixa. No obstant això, la 
primera quota pot ser d’import diferent i un 
cert nombre de terminis que es pacten amb la 
persona titular en el moment de la compra.

- Modalitat especial de pagament crèdit 
en quota. La persona titular reemborsa, 
mitjançant una quota fixa convinguda amb 
l’entitat de crèdit, una operació concreta. El 
termini en què s’abona l’operació de què es 
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tracti varia en funció de l’import de la quota 
pactada. L’última de les quotes que s’indiqui 
tindrà un import inferior a les anteriors.

9.3. L’entitat de crèdit comptabilitzarà en un 
compte obert a nom de la persona contractant 
(d’ara endavant, el compte de targeta) totes 
les operacions que s’efectuïn amb la targeta, 
així com els interessos, les comissions i les 
despeses a càrrec de la persona titular. El 
compte esmentat recollirà totes les disposicions 
efectuades pel client, les consignarà i 
n’efectuarà les liquidacions corresponents de 
manera separada per modalitats de pagament 
i diferents tipus d’interès aplicats.
El període mensual de disposicions es tancarà, 
respecte de cada liquidació, el dia 20 de cada 
mes.
9.4. Pel que fa a les disposicions realitzades 
amb càrrec al límit de disposició o crèdit, les 
amortitzacions efectuades no produeixen una 
amortització corresponent de l’import total del 
crèdit concedit, sinó que serviran mensualment 
per reconstituir el capital d’acord amb els límits 
concedits. Aquest contracte no preveu cap 
garantia de reemborsament de l’import total 
del crèdit del qual s’hagi disposat en virtut del 
contracte.
Sens perjudici del límit de disposició o crèdit 
establert a les condicions particulars, l’Entitat 
de Crèdit podrà autoritzar determinades 
disposicions, efectuades sota modalitats 
especials de pagament, com a operacions 
independents a l’efecte del risc creditici, que 
seran autoritzades per l’Entitat de Crèdit de 
forma individual i no computaran en el límit de 
disposició autoritzat. L’Entitat de Crèdit inclourà 
a l’extracte totes les disposicions efectuades 
de forma separada en funció de si es tracta 
d’operacions autoritzades individualment o 
realitzades amb càrrec al límit de disposició 
autoritzat.
10. Interessos, comissions i despeses
10.1.Els interessos es produeixen diàriament, i 
es liquiden i s’han de pagar el dia 1 de cada 
mes, juntament amb el principal, amb valor el 
mateix dia.
10.2. El saldo disposat del compte de targeta 
generarà a favor de l’entitat de crèdit un tipus 
deutor fix del 17,88%, calculat dia a dia sobre 
el saldo que presenti el compte, TAE 19,50%. 
Això s’entén sens perjudici de les disposicions 
efectuades amb modalitats de pagament 
especials, que generaran a favor de l’entitat 
de crèdit l’interès nominal anual convingut 
amb la persona titular en cada operació, que 
es mantindrà inalterable fins que s’hagi pagat 
totalment, i es consignarà expressament en les 

butlletes o els comprovants en què es documenti 
l’operació, amb expressió de la TAE resultant.
10.3. L’import total dels interessos es pot obtenir 
a partir de la fórmula que es recull a continuació:
CP x [1 + (i x DIES/36.500)] - CP = interès de 
cada termini En què: CP = capital pendent en el 
període; i = tipus deutor anual; Dies = dies del 
mes del període.
Per excepció, l’import total dels interessos de la 
modalitat de pagament especial a terminis i la 
modalitat de pagament fàcil s’obtindrà a partir 
de la fórmula següent:

n                                       dies    
S     [c.p. x ((1+   TD   )      – 1 )] 
n=1                  36.500 
 
 On: cp = Capital pendent en cada període
  TD = Tipus deutor en base diària
  dies = Dies del mes del període
  n = nombre de quotes
 
10.4. La taxa anual equivalent (TAE). A efectes 
informatius es fa constar que aquesta taxa (TAE) 
s’obté aplicant la fórmula que conté l’annex I de 
la Llei 16/2011, de 24 de juny, de contractes de 
crèdit al consum. Per calcular la TAE s’han tingut 
en compte totes les despeses, els interessos, les 
comissions i els impostos que la part prestatària 
ha de satisfer i que l’entitat de crèdit coneix en el 
moment de formalitzar la targeta.
El càlcul de la TAE es fa a partir dels supòsits 
següents: 
- Que l’import màxim del crèdit és de 1.500 

euros. 
- Que se n’ha disposat totalment de manera 

immediata. 
- Que la durada és d’un any i que s’abonarà en 

12 terminis mensuals iguals, a partir d’un mes 
després de la data de la disposició de fons 
inicial.

- Que el pagament final que efectua el 
consumidor liquida el saldo de capital, els 
interessos i la resta de despeses, si escau.

- Que s’ha agafat el tipus del compte de targeta 
com a tipus més elevat de la categoria de la 
transacció més utilitzada. 

- Que el tipus d’interès, les comissions i les 
despeses es computaran al nivell fixat en el 
moment de signar el contracte.

- Que la persona prestadora i el consumidor 
compliran les seves obligacions en les 
condicions i en els terminis acordats. 

10.5. Les comissions inicials i les despeses 
repercutibles, sens perjudici que es puguin 
modificar posteriorment d’acord amb el que 
preveu aquest contracte, són les següents:
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- Comissió per ajornament de pagament sense 

interessos: 6% sobre l’import ajornat, que es 
percep una única vegada per cadascun dels 
ajornaments autoritzats. Només es percep en 
operacions de termini no superior a 60 mesos 
i d’import inferior a 12.000 euros.

- Comissió per disposició de crèdit: 3%. Aquesta 
comissió s’aplica a les disposicions de crèdit 
efectuades amb modalitats de pagament 
ajornat especials amb interessos de durada 
igual o superior a 3 mesos.

- Comissió de canvi per compres fetes en 
comerços situats a l’estranger: 1%, mínim 
d’1,20 euros (respecte de les transaccions que 
es facin en una moneda diferent de l’euro).

- Comissió per disposicions d’efectiu a caixers 
automàtics d’altres entitats de crèdit a 
Espanya o a l’estranger: L’Entitat de Crèdit 
podrà repercutir l’import íntegre de la comissió 
girada per l’entitat titular del caixer automàtic 
al qual es faci la transacció. Així mateix, es 
girarà una comissió per disposició a crèdit 
a caixer automàtic del 5% sobre la quantitat 
disposada, amb un mínim de 3 euros.

- Comissió per disposicions d’efectiu, efectuades 
amb càrrec al límit de targeta, per ingressar al 
compte corrent: 3%, mínim d’ 3,00 euros.

Són a càrrec de la persona titular les despeses de 
correu o altres mitjans de comunicació, d’acord 
amb les tarifes postals o de comunicacions 
vigents en tot moment, en què pugui incórrer 
l’entitat de crèdit en qualsevol operació que, en 
tramitar-la, així ho requereixi.
Les despeses i comissions són exigibles des 
que s’ocasionen o es produeixen.
10.6. Pel que fa a les operacions efectuades 
amb modalitats de pagament especials, en cas 
d’amortització del capital, la persona titular 
té dret a rebre gratuïtament, en qualsevol 
moment al llarg de la durada d’aquestes, 
i prèvia sol·licitud a l’entitat de crèdit, un 
extracte del compte en forma de quadre 
d’amortització.
11. Tipus de canvi. Per al càrrec de les 
quantitats que derivin de la utilització de la 
targeta a l’estranger s’aplica el contravalor en 
moneda nacional que l’entitat de crèdit hagi 
hagut de pagar, si el càrrec arriba calculat 
així. Si no és el cas, s’estableix el contravalor 
que resulti d’aplicar a la divisa facturada el 
tipus de canvi que l’entitat de crèdit apliqui 
a les operacions en aquesta divisa el dia en 
què aquesta hagi satisfet l’import, sempre 
que hi hagi una cotització oficial entre les 
dues monedes. Si no és així, la liquidació 
es practicarà fent servir el dòlar EUA com a 
moneda base d’intercanvi.

12. Conseqüències en cas d’impagament.
12.1. Interès de demora. Si el Titular incorre en 
retard en els pagaments estarà obligat, sense 
requeriment previ, a satisfer l’interès de demora 
equivalent a 2,5 vegades l’interès legal dels diners 
vigent en el moment que es produeixi la demora, 
per a operacions a final de mes i a terminis 
sense interessos, i del tipus deutor incrementat 
en dos punts percentuals per a operacions sota 
la modalitat de pagament revolving i especial a 
terminis amb interessos.L’interès de demora es 
meritarà diàriament i es liquidarà el dia en què 
s’efectuï el pagament. 
12.2. Despeses de reclamació de posicions 
deutores: Es detallen a l’annex adjunt.
El contractant i, si escau, el titular queden 
informats que, en cas de no atendre els 
pagaments que, per qualsevol concepte, 
es deguin a Santander Consumer en virtut 
d’aquest contracte, Santander Consumer podrà 
comunicar les dades relatives a l’impagament a 
fitxers comuns de solvència patrimonial i crèdit.
12.3. Indisponibilitat del crèdit. Venciment 
anticipat. En cas d’impagament de les quantitats 
degudes al banc en virtut del contracte de targeta, 
l’Entitat de Crèdit podrà reduir el límit màxim de 
crèdit autoritzat a l’import que estigués disposat 
en aquell moment, sense possibilitat d’efectuar 
noves operacions amb la targeta.
A més, la manca de pagament de tres quotes 
facultarà el banc per declarar el venciment 
del contracte, sense necessitat de respectar 
el termini de preavís que estableix la condició 
general “Resolució del contracte”, per declarar 
anticipadament vençudes totes les disposicions 
efectuades amb la targeta independentment 
de la modalitat de pagament acordada i per 
reclamar el saldo resultant.
La persona contractant i, si escau, la persona 
titular queden informades que, en cas que no 
atenguin els pagaments que per qualsevol 
concepte es deguin a l’entitat de crèdit en virtut 
d’aquest contracte, l’entitat de crèdit podrà 
comunicar les dades relatives a l’impagament a 
fitxers comuns de solvència patrimonial i crèdit.
13. Durada del contracte. La durada d’aquest 
contracte és indefinida. 
14. Resolució del contracte. La persona 
contractant pot resoldre el contracte en qualsevol 
moment, sense cap cost per a ell, mitjançant 
una comunicació adreçada a l’entitat de crèdit 
amb sense necessitat de preavís. L’Entitat de 
Crèdit complirà l’ordre de resolució del contracte 
en el termini màxim de 24 hores a partir de la 
sol·licitud del Titular. Així mateix, l’entitat de 
crèdit el pot resoldre amb un avís previ per escrit 
a la persona contractant amb, com a mínim, dos 

8/11

EXEMPLAR PER AL CLIENT



46/61

CONDICIONS GENERALS DE LA TARGETA DE CREDIT
mesos d’antelació. Una vegada s’hagi resolt el 
contracte, la persona contractant i, si escau, la 
persona titular queden obligades a reemborsar 
a l’entitat de crèdit, de la manera pactada 
inicialment, l’import del deute i les despeses 
produïdes pendents de pagament, així com 
a tornar la targeta principal i, si escau, les 
addicionals. El contracte conservarà l’eficàcia 
mentre quedi pendent de compliment algun 
deute derivat de la utilització de la targeta, als 
efectes de la reclamació oportuna. En cas que 
es resolgui el contracte, la persona contractant 
només està obligada a satisfer a l’entitat de 
crèdit la part proporcional de les comissions 
periòdiques que estableixen les condicions 
particulars d’aquest contracte fins que se’n faci 
efectiva la resolució, i l’entitat de crèdit haurà de 
tornar la part proporcional que correspongui en 
cas que s’hagi pagat per avançat.
15. Cessió del crèdit. L’entitat de crèdit està 
facultada per cedir o transmetre el crèdit i els 
drets derivats d’aquest contracte a terceres 
persones. El consumidor té dret a oposar contra 
la tercera persona les mateixes excepcions 
i defenses que li haurien correspost contra 
la persona creditora originària, inclosa la 
compensació.
16. Reemborsament anticipat. La 
persona titular de la targeta pot reemborsar 
anticipadament l’import disposat, de manera 
total o parcial, en qualsevol moment, si ho 
comunica per escrit al banc. En aquest cas 
tindrà dret a una reducció del cost del crèdit, 
corresponent a la durada del contracte que 
quedi per transcórrer. Pel que fa a les operacions 
efectuades sota modalitats especials de 
pagament amb interessos exclusivament, ha 
d’abonar una compensació de l’1% si el període 
restant entre la data del reemborsament 
anticipat i el venciment final del contracte és 
superior a un any; si aquest període és inferior, 
ha d’abonar una compensació de l’0,5%. 
Aquesta compensació es calcula sobre l’import 
reemborsat anticipadament.
17. Dret de desistiment. La persona 
titular té la facultat de deixar sense efecte 
el contracte subscrit si així ho comunica a 
l’entitat de crèdit en un termini de catorze 
dies naturals, sense indicar-ne els motius i 
sense cap penalització. El termini esmentat 
es compta des de la data de subscripció 
d’aquest contracte o des de la data en què la 
persona titular rep les condicions contractuals 
i la informació obligatòria que estableixi la 
llei, en cas que aquesta segona data sigui 
posterior a la d’aquest contracte. Per exercir 
aquest dret la persona titular ha de:

- Fer-ho saber a l’entitat de crèdit mitjançant 
una comunicació escrita dirigida al domicili 
social d’aquesta i duta a terme per mitjans que 
permetin deixar constància de la notificació 
de qualsevol manera admesa en dret. Es 
considerarà que s’ha respectat el termini si 
la notificació s’envia abans que aquest expiri, 
sempre que s’hagi efectuat mitjançant un 
document en paper o qualsevol altre suport 
durador a disposició de la persona prestadora 
i accessible per a aquesta.

- Pagar a l’entitat de crèdit el capital i l’interès diari 
acumulat sobre aquest capital, calculat al tipus 
del contracte, des de la data de la transacció 
fins a la data efectiva del reemborsament del 
capital a l’entitat de crèdit, sense cap retard 
indegut, com a molt tard al cap de trenta dies 
naturals després d’haver enviat la notificació 
de desistiment. Els interessos es calculen 
sobre la base del tipus deutor acordat.

D’acord amb aquest apartat, el dret a desistir 
d’aquest contracte no implica de cap manera 
el dret a desistir de la compravenda efectuada, 
que es regeix per la normativa específica. 
Així mateix, es pot desistir en un termini i 
unes condicions iguals de cadascuna de les 
operacions efectuades amb modalitats de 
pagament diferents de les habituals.
18. Informació sobre els drets del 
consumidor en els contractes de crèdit 
vinculats.
El consumidor, a més de poder exercir els 
drets que li corresponguin davant el proveïdor 
dels béns o serveis adquirits mitjançant un 
contracte de crèdit vinculat (els que serveixen 
exclusivament per finançar un contracte relatiu 
al subministrament de béns i serveis específics 
en què tots dos contractes constitueixen una 
unitat comercial des d’un punt de vista objectiu), 
tal com defineix la Llei 16/2011, de 24 de juny, 
de contractes de crèdit al consum, pot exercir 
aquests mateixos drets davant l’entitat de 
crèdit sempre que tinguin lloc tots els requisits 
següents:
- Que els béns o serveis objecte del contracte no 

s’hagin lliurat, totalment o en part, o no siguin 
conformes al que s’ha pactat en el contracte.

- Que el consumidor hagi reclamat judicialment 
o extrajudicialment contra el proveïdor, per 
qualsevol mitjà acreditat en dret, i no n’hagi 
obtingut la satisfacció a què té dret.

Si el consumidor ha exercit el dret de 
desistiment respecte a un contracte de 
subministrament de béns o serveis finançat de 
manera total o parcial mitjançant un contracte 
de crèdit vinculat, deixa d’estar obligat per 
aquest últim.
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19. Modificació de les condicions. Com que 
es tracta d’un contracte de durada indefinida, 
l’entitat de crèdit podrà modificar els interessos, 
les comissions i altres condicions del contracte, 
mitjançant una comunicació individual a la 
persona contractant, amb una antelació mínima 
de dos mesos a l’entrada en vigor. Es considera 
que la persona contractant accepta la 
modificació si, dins del termini indicat, no 
comunica per escrit la denúncia del contracte 
i la renúncia consegüent a l’ús de la targeta. 
En cas de denúncia del contracte, s’actuarà 
d’acord amb la condició general “Resolució del 
contracte”. 
20. Domicili i comunicacions. El domicili de 
la persona titular queda fixat al lloc que s’indica 
en les condicions particulars, on s’entén que 
continua domiciliada mentre no en comuniqui la 
variació per escrit a l’entitat de crèdit. En cas 
de trasllat del domicili a l’estranger, la persona 
titular ha de designar un domicili a Espanya. 
Es consideren vàlides les comunicacions que 
l’entitat de crèdit faci a la persona titular al 
domicili inicial o, si escau, a l’últim domicili a 
Espanya que s’hagi notificat per escrit.
Les comunicacions es remetran preferentment 
de la manera indicada en les condicions 
particulars. En cas que el Titular triï rebre les 
comunicacions per correu electrònic, tindrà la 
possibilitat de modificar en qualsevol moment 
aquesta elecció per rebre les comunicacions 
per correu ordinari trucant al número de telèfon 
900 108 705.
21. Comunicació periòdica d’operacions 
efectuades amb la targeta. L’entitat de crèdit 
ha d’enviar a la persona contractant, almenys 
mensualment, un extracte de moviments amb 
el detall de les operacions efectuades amb la 
targeta i, si escau, el saldo pendent de pagament.
22. Informació
22.1. Sobre l’entitat de crèdit. Santander 
Consumer Finance, SA és una entitat de crèdit 
registrada al Banc d’Espanya amb el número 
0224 i subjecta a la supervisió d’aquest. El Banc 
d’Espanya té domicili a Madrid, c/ Alcalá, 50, 
28014 Madrid. Es troba inscrita en el Registre 
Mercantil de Madrid, full 7822, foli 102, tom 
1663, general 1081 de la secció 3a del Llibre 
de Societats, amb CIF A-28122570, i té el 
domicili social a Ciudad Grupo Santander, av. 
de Cantabria, s/n, 28660 Boadilla del Monte 
(Madrid). L’adreça electrònica a la qual els 
clients poden dirigir comunicacions en relació 
amb la prestació de serveis de pagament és 
scinfo@santanderconsumer.com 
22.2. Identificador únic. L’identificador únic de 
la targeta pel que fa a l’execució d’una ordre de 

pagament és el número que figura imprès en 
l’anvers d’aquesta, tot i que l’entitat de crèdit el 
pot modificar quan se substitueixi una targeta 
per una altra, com per exemple en els casos 
de pèrdua, sostracció o incorporació de noves 
funcionalitats.
L’Entitat de Crèdit no serà responsable de la 
no execució o de l’execució defectuosa d’una 
operació de pagament quan l’identificador únic 
aportat pel Titular sigui incorrecte. No obstant 
això, l’Entitat de Crèdit realitzarà les gestions 
que estiguin al seu abast per tal de recuperar 
els fons de l’operació de pagament. L’Entitat de 
Crèdit facilitarà al Titular com a ordenant, amb 
sol·licitud prèvia per escrit, tota la informació 
de què disposi que sigui pertinent per tal que 
el Titular interposi una reclamació legal per 
recuperar els fons. L’Entitat de Crèdit podrà 
cobrar al Titular per aquesta recuperació, d’acord 
amb allò pactat, si escau, a les condicions 
particulars respectives.
22.3. Llengua de subscripció del contracte. 
Aquest contracte se subscriu en català i és en 
aquesta llengua que es faran les comunicacions 
que l’entitat de crèdit dirigeixi a la persona 
contractant o a la titular, si escau, durant la 
relació contractual, tret que les parts acordin 
una altra cosa.
22.4. Accessibilitat de la informació i de 
les condicions del contracte. La persona 
contractant té dret a rebre, en qualsevol moment 
i quan així ho sol·liciti a l’entitat de crèdit, les 
condicions per les quals es regeix aquest 
contracte, així com la informació exigida per la 
legislació aplicable en la matèria, en paper o en 
qualsevol altre suport durador.
22.5. Procediment de reclamació 
extrajudicial. En cas de divergència entre 
les parts sobre qualsevol qüestió relacionada 
amb aquest contracte, la persona contractant 
pot reclamar al Servei de Reclamacions i 
Atenció al Client, Carrer Josefa Valcárcel, 30 
Edifici Merrimack IV, 2a Planta 28027 –Madrid; 
amb un correu dirigit a l’adreça indicada o 
per fax al 91 759 48 36, e-mail: santander_
reclamaciones@gruposantander.es o davant el 
Defensor del Client, mitjançant una comunicació 
dirigida a D. José Luis Gómez-Dégano i Ceballos-
Zúñiga c/ Raimundo Fernández Villaverde, 61 
– 8º dta. 28003 – Madrid; Apartat de Correus: 
14019 28080 – Madrid; Telèfon: 91.429.56.61; 
Fax: 91.429.23.19 o per correu electrònic a 
oficina@defensorcliente.es
Els clients residents a Catalunya poden 
ser atesos, respecte de qualsevol queixa o 
reclamació, a l’adreça física següent: Vía 
Augusta, 21-23, 4ª planta, 08006 – Barcelona; 
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Santander Consumer Finance, SA

RF- A022
Núm. DE CONTRACTE:
COGNOMS I NOM: LLEGIT I ACCEPTAT

__ de/de’ __ de/d’ __

amb telèfon 900 81 21 01. Telèfon d’informació: 
900 108 705.
En cas de disconformitat amb la resolució o si, 
una vegada hagin transcorregut els terminis 
que estableix la normativa aplicable, no se 
n’obté una resolució, la persona contractant es 
pot dirigir al Servei de Reclamacions del Banc 
d’Espanya. Abans, però, cal haver presentat la 
reclamació davant del Servei d’Atenció al Client 
o del Defensor del Client.
22.6. Legislació i jurisdicció aplicables. 
Aquest contracte es regeix per la legislació 
espanyola. Les qüestions que se suscitin amb 
motiu de la interpretació, l’aplicació o l’execució 
d’aquest se sotmeten a la jurisdicció dels jutjats 
i els tribunals espanyols competents del domicili 
de la persona deutora.
23. Prevenció blanqueig de capitals. La 
persona titular queda informada que, d’acord 
amb la legislació vigent en matèria de prevenció 
del blanqueig de capitals, l’entitat de crèdit està 
obligat a demanar als clients informació sobre 
l’activitat econòmica que desenvolupen, així com 
a comprovar la veracitat d’aquesta informació. 
En conseqüència, si la persona titular no facilita 
a l’entitat de crèdit la documentació necessària 
per acreditar l’activitat econòmica que duu 
a terme en el termini de trenta dies naturals 
a comptar des de la formalització d’aquest 
contracte, el banc podrà bloquejar-li el compte 
per a operacions d’abonament i, posteriorment, 
cancel·lar-lo. Amb la finalitat única i exclusiva 
de verificar la informació facilitada per la 
persona titular, aquesta autoritza de manera 
expressa l’entitat de crèdit a sol·licitar i obtenir 
de la Tresoreria General de la Seguretat Social 
les dades relatives a la naturalesa de l’activitat 
empresarial o professional que duu a terme. Així 
mateix, la persona titular queda informada que, 
en compliment d’aquesta legislació, l’entitat de 
crèdit pot sol·licitar documentació acreditativa 
sobre l’origen i la destinació dels fons amb 
caràcter previ a la realització d’operacions, 
cas en què si la persona titular no proporciona 
aquesta documentació, el banc pot no executar 
l’operació de què es tracti.
24. Transparència de les condicions i 
requisits d’informació. Són aplicables les 
disposicions que es trobin en vigor sobre 
transparència i requisits d’informació de serveis 
de pagament, excepte en cas que el client sigui 
no consumidor, és a dir, que sigui una persona 
jurídica o, si és una persona física, que actuï en 
l’àmbit de la seva activitat econòmica, comercial 

o professional o no sigui considerada o una 
microempresa, és a dir, una empresa que en la 
data de celebració del contracte tingui menys 
de deu persones i un volum anual de negocis 
inferior a 2.000.000 €.
25. Còpia del contracte. La persona titular o 
les titulars manifesten que en aquest acte reben 
una còpia d’aquest contracte signat per l’entitat 
de crèdit.
INFORMACIÓ I CONSENTIMENT SOBRI 
CONSULTA TRESORERIA GENERAL DE LA 
SEGURETAT SOCIAL.
He estat informat per Santander Consumer 
Finance, SA, que la legislació vigent sobre 
prevenció de blanqueig de capitals obliga 
aquestes entitats a obtenir dels seus clients 
informació sobre la seva activitat econòmica i a 
realitzar-ne una comprovació, tant en el moment 
de l’establiment de relacions de negoci com 
periòdicament per a la deguda actualització.
Amb aquest fi exclusiu de verificació de la 
informació facilitada, presto el meu consentiment 
exprés a Santander Consumer Finance, SA 
perquè, en nom meu, pugui sol·licitar davant 
la Tresoreria General de la Seguretat Social 
aquesta informació.
Igualment he estat informat que, en el supòsit 
que les dades que he subministrat per a la 
concessió del finançament no es corresponguin 
amb les que consten a la Tresoreria General 
de la Seguretat Social, Santander Consumer 
Finance, SA, traslladarà a la Tresoreria General 
de la Seguretat Social la informació necessària 
requerida per realitzar les verificacions i les 
comprovacions necessàries a l’efecte de la 
protecció de la seguretat de la informació de la 
Seguretat Social i prevenció del frau.
Les dades obtingudes de la Tresoreria General 
de la Seguretat Social s’utilitzaran exclusivament 
per a la gestió assenyalada anteriorment. En 
cas d’incompliment d’aquesta obligació per 
part de l’entitat financera o del personal que hi 
presti serveis, s’executaran totes les actuacions 
que preveu la Llei orgànica 3/2018, del 5 de 
desembre, de protecció de dades personals i 
garantia dels drets digitals. 
Signant a continuació autoritzo de forma 
lliure i voluntària la consulta de les meves 
dades a la Seguretat Social.
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Annex
DESPESES DE RECLAMACIÓ DE POSICIONS DEUTORES

Conseqüències en cas d’impagament. 

1.- Interès de demora: Si el titular incorre en retard en els pagaments, estarà obligat, sense 
requeriment previ, a satisfer l’interès de demora equivalent a 2,5 vegades l’interès legal del diner 
vigent en el moment en què es produeixi la demora, per a operacions a final de mes i a terminis sense 
interessos, i del tipus deutor incrementat en dos punts percentuals per a operacions sota la modalitat 
de pagament revolving i especial a terminis amb interessos.
L’interès de demora es generarà diàriament i es liquidarà el dia que s’efectuï el pagament. 
2.- Despeses de reclamació de posicions deutores: En cas que es produeixi l’impagament, es 
generaran les despeses següents per al client, segons el detall contingut a la taula adjunta:

FASES DESPESES IMPORT

Primera fase

Transcurs des 
del dia 0 fins 

al dia 6

Transcurs 
des del dia 6 
fins al dia 30 

d’impagament

Si el pagament es produeix en els primers 6 dies 
després de la comunicació, no es generarà cap 
despesa.

(i) Despeses fixes d’estructura i de plataformes 
internes (personal, mitjans materials, 
infraestructures, desenvolupaments i 
manteniments informàtics, etc.) *

(ii) Despeses derivades de plataformes externes 
específiques per a la reclamació de deutes i 
despeses de les comunicacions realitzades 
(trucades telefòniques, enviament d’SMS, 
enviament de cartes, enviament de correus 
electrònics o comunicacions a l’àrea privada del 
web, entre d’altres) *

0 Euros

En proporció a 
l’import de la quota 
impagada:

Cost 
total

0-30€ 7 €

31-200€ 15 €

>200 € 25 €

(1)

Segona fase
Transcurs 

des del dia 31 
fins al dia 90 

d’impagament

(i) Despeses fixes d’estructura i de plataformes 
internes per a la reclamació de deutes 
(personal, mitjans materials, infraestructures, 
desenvolupaments i manteniments informàtics, 
etc.) *
(ii) Despeses derivades de plataformes externes 
específiques per a la reclamació de deutes i 
despeses de les comunicacions realitzades 
(trucades telefòniques, enviament d’SMS, 
enviament de cartes, enviament de correus 
electrònics, comunicacions al client sobre la seva 
inclusió en el registre d’insolvència, que podria 
dificultar-li l’accés al crèdit, comunicacions a 
l’àrea privada del web o visites presencials, entre 
d’altres) *

En proporció a 
l’import de la quota 
impagada:

Cost 
total

0-30€ 13 €

31-200€ 30 €

>200 € 50 €

(1)

(1) L’import de la despesa no superarà el 40% de l’import total de la quota impagada
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*Addicionalment, s’informa el client que:
o Aquesta despesa es generarà, es liquidarà i s’haurà de pagar una sola vegada per cada quota 

vençuda i reclamada, tenint en compte criteris de proporcionalitat.
o A partir de la tercera quota impagada, l’entitat podrà reclamar el deute en la seva totalitat. 
o La reclamació d’aquesta despesa s’emmarca en la reconducció del pagament del deute i és 

incompatible amb altres penalitzacions, però sí que és compatible amb els interessos de demora 
derivats del retard en el pagament del deute.

o Les despeses podran ser objecte de negociació amb l’entitat depenent del cas concret i dels 
pagaments que hagi de realitzar el client, amb l’objectiu de reconduir la situació d’impagament.

LLEGIT I ACCEPTAT

__ de/de’ __ de/d’ __
Núm. DE CONTRACTE:
COGNOMS I NOM:
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INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
RESPONSABLE
“Santander Consumer Finance SA”. 
Av. de Cantabria s/n - 28660 Boadilla del Monte, Madrid (“Santander Consumer”)
Delegat de Protecció de Dades: scprotecciondedatos@santanderconsumer.com
FINALITATS PRINCIPALS I LEGITIMACIÓ
Santander Consumer tractarà les teves dades amb les finalitats principals següents i d’acord amb 
aquestes legitimitats: 
Per executar el teu contracte: (i) avaluar la petició de contractació, valorant el teu perfil per 
determinar la teva capacitat de pagament, i fer-ne el seguiment, a partir de les dades aportades, 
el teu comportament en altres operacions del Grup Santander Consumer (Santander Consumer 
Renting i Transolver Finance) i les que consten a ASNEF-EQUIFAX, Fitxer BADEXCUG, CIRBE 
i CONFIRMA, per generar el teu perfil de risc mitjançant una decisió automatitzada; (ii) en cas 
de formalitzar, gestió i control del contracte (cobraments i pagaments, resolució de queixes, 
reclamacions, incidències, consultes); i (iii) gestió d’impagats.  
En compliment d’obligacions legals, (i) prevenció del blanqueig de capitals; (ii) declaració de 
riscos a la CIRBE i (iii) execució d’auditories.
En interès legítim: (i) prevenció del frau, pseudonimització de les dades, auditories i verificació 
de compliment; (ii) inclusió a ASNEF-EQUIFAX i Fitxer Badexcug, només en els casos en què 
impaguis; a més, (iii) enviament de publicitat de productes propis, similars als contractats, a 
partir de la informació de la teva operació.
Si hi consents, perquè durant el contracte i, fins i tot, un cop finalitzat: (i) des de Santander 
Consumer personalitzarem les ofertes comercials enviades, a partir del teu perfil comercial 
creat amb les dades de la teva operació i les de fitxers externs (ASNEF-EQUIFAX i Fitxer 
BADEXCUG, entitats del Grup Santander Consumer (Santander Consumer Renting i Transolver 
Finance EFC) i fonts públiques, a les quals puguem accedir); (ii) comunicarem les dades de la 
teva operació i les dels fitxers externs esmentats a entitats del Grup Santander (Openbank, SA, 
Santander Consumer Renting, SL i Transolver Finance EFC, SA) per a l’enviament per part seva de 
comunicacions comercials adaptades al teu perfil comercial; o (iii) t’enviarem comunicacions 
comercials de productes i serveis de terceres entitats, dels sectors detallats a la Informació 
addicional, adaptades al teu perfil comercial, creat a partir de les dades de la teva operació i dels 
fitxers externs esmentats. 
Què és el teu perfil comercial? És l’anàlisi de les teves característiques econòmiques i personals 
que persegueix determinar quins són els productes comercialitzats per aquesta entitat que et 
podem oferir, després de l’anàlisi de dues variables: la teva predisposició a contractar el producte 
i la probabilitat de concedir-te l’operació.  La creació d’aquest perfil és una decisió exclusivament 
automatitzada. En els casos en què aquest perfil tingui efectes significatius sobre tu (per exemple, 
per comptar amb dades proporcionades per tercers), obtindrem el teu consentiment.
TRACTAMENTS DE NATURGY IBERIA, SA
NATURGY IBERIA, SA tractarà les teves dades associades a la targeta per tal de: mantenir 
actualitzades les teves dades al Club, gestionar el programa de fidelitat associat a la targeta 
esmentada, així com per enviar-te publicitat i ofertes personalitzades de productes propis o de 
terceres empreses amb què pugui signar acords de col·laboració.
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS
Salesforce Inc, com a encarregada del tractament, societat ubicada als Estats Units. S’han subscrit 
clàusules contractuals tipus que garanteixen l’adopció de mesures adequades.
DRETS
Accedir, rectificar, limitar, portar o suprimir les teves dades, així com impugnar les decisions 
automatitzades a scprotecciondedatos@santanderconsumer.com Més informació a Informació 
addicional (Quins són els teus drets?). 
Et recordem que pots oposar-te a la recepció de publicitat escrivint a scprotecciondedatos@
santanderconsumer.com o en cada comunicació. 
+INFO: https://www.santanderconsumer.es/clientes/informacion-a-clientes/politica-de-privacidad/

mailto:scprotecciondedatos@santanderconsumer.com
mailto:scprotecciondedatos@santanderconsumer.com
mailto:scprotecciondedatos@santanderconsumer.com
mailto:scprotecciondedatos@santanderconsumer.com
https://www.santanderconsumer.es/clientes/informacion-a-clientes/politica-de-privacidad/
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1.- Accepto l’ús de les meves dades perquè Santander Consumer personalitzi la publicitat que 
rebo dels seus productes i serveis, a partir d’un perfil comercial, basat tant en informació pròpia 
com de tercers (ASNEF-EQUIFAX, Fitxer Badexcug, fonts públiques i la resta d’entitats del Grup 
Santander Consumer), durant aquest contracte i amb posterioritat:  

SÍ □   NO □
 
2.- Accepto que Santander Consumer faciliti les meves dades a la resta d’empreses del Grup 
(Santander Consumer Renting, Santander Consumer Mobility Services, Transolver Finance i 
Openbank), perquè m’enviïn ofertes comercials dels seus productes i serveis, adaptades al meu 
perfil comercial, basat en informació inclosa en fonts externes (ASNEF-EQUIFAX, Fitxer Badexcug, 
fonts públiques i la resta d’entitats del Grup Santander Consumer), durant aquest contracte i amb 
posterioritat:

SÍ □   NO □
3.- Accepto rebre de Santander Consumer ofertes comercials de productes i serveis d’altres 
entitats, adaptades al meu perfil comercial, basat en informació inclosa a fonts externes (ASNEF-
EQUIFAX, Fitxer Badexcug, fonts públiques i la resta d’entitats del Grup Santander Consumer), 
durant aquest contracte i amb posterioritat:

SÍ □   NO □
Autoritzacions en relació amb NATURGY IBERIA, SA

4- Accepto que Santander Consumer cedeixi totes les meves dades de l’operació a NATURGY 
IBERIA, SA, perquè m’enviï ofertes comercials, dels seus productes o d’altres empreses amb què 
puguin signar acords de col·laboració, dels sectors que s’indiquen a l’apartat 2 de la Informació 
addicional:

SÍ □   NO □
5.- En cas que hagi contractat la targeta, accepto que Santander Consumer comuniqui a NATURGY 
IBERIA, SA, les dades de les compres que faci amb la targeta fora dels seus establiments perquè 
pugui aplicar sobre les compres els avantatges i les bonificacions del Club de fidelitat i perquè pugui 
comunicar-me en cada moment les ofertes comercials d’aquest club segons les compres fetes i la 
meva activitat al Club. 

SÍ □   NO □

COGNOMS I NOM: (TITULAR 1)
N.I.F.: (TITULAR 1)

SANTANDER CONSUMER FINANCE, SA

LLEGIT I ACCEPTAT

__ de/de’ __ de/d’ __
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INFORMACIÓ ADDICIONAL

1.  Qui és el responsable del tractament de les teves dades?
Santander Consumer Finance, SA
Av. de Cantabria s/n 28660 Boadilla del Monte – Madrid 
Contacte Delegat de Protecció de Dades: scprotecciondedatos@santanderconsumer.com
2.  Quines dades tractem? D’on les obtenim?
A Santander Consumer tractem la informació mínima necessària per dur a terme les finalitats 
indicades tot seguit. És essencial que aquestes dades responguin a la teva situació actual, per 
la qual cosa, si queden obsoletes, ho has de comunicar. En concret, tractem les categories 
següents: 
Dades obtingudes directament de tu: són totes les dades que ens proporciones directament a 
través d’un formulari, de documents requerits (justificant d’ingressos), a partir de l’accés als teus 
comptes, si ho has autoritzat, així com aquelles que es generen mentre mantens una relació amb 
nosaltres. Tot seguim t’indiquem quines són: 
• Dades identificatives i de contacte: nom complet, DNI/NIE, domicili, número de telèfon, adreça 

electrònica, imatge. 
• Dades de característiques personals: estat civil, professió, feina actual, pensió o desocupació, 

nombre de fills, país de naixement, data de naixement, país de residència.
• Dades econòmiques i financeres: compte corrent, ingressos, despeses. 
• Dades de transaccions: producte contractat, característiques del producte (quotes, condicions 

econòmiques), vigència, existència de pagaments i impagaments, límits de crèdit. 
• Dades sociodemogràfiques: edat, província, mitjana d’ingressos, situació familiar, gènere. 
• Dades recollides del compte bancari, només si has consentit l’accés a les dades: existència 

de devolucions, embargaments, descoberts, ingressos no salarials, balanç de compte, hipoteca, 
préstecs, consum targetes crèdit, ràtio d’endeutament, antiguitat nòmina, ocupador, tipus de 
residència, altres actius, despeses. 

En els casos en què es puguin tractar totes les categories, t’ho farem saber indicant “totes les dades 
de l’operació”. 
A més, tractarem les dades de compres internes: nombre de pagaments, mitjana de despesa 
mensual, establiment, import, data i hora als establiments NATURGY IBERIA, SA. De la mateixa 
manera, les dades de compres externes inclouran totes les anteriors, però referides a les efectuades 
a establiments diferents dels de NATURGY IBERIA, SA.
Dades obtingudes a través de tercers: són totes les dades que obtenim a través d’altres entitats, 
sempre que tinguem legitimació per fer-ho. 
• Dades relatives a la solvència: procedents de sistemes d’informació creditícia (ASNEF-EQUIFAX, 

EXPERIAN-Fitxer Badexcug) que aporten informació sobre l’existència d’impagats amb altres 
entitats (import de la quota, antiguitat, sector o entitat declarant del deute). 

• Dades relatives als teus riscos: dades sobre altres operacions contractades que constin a la 
Central de Riscos del Banc d’Espanya (riscos acumulats, antiguitat). 

• Dades relatives a l’historial de pagaments actual i d’altres productes contractats amb 
anterioritat amb les entitats de Santander Consumer (Santander Consumer Renting, SL i 
Transolver Finance EFC, SA), que engloba les quotes abonades i impagades d’operacions 
vigents o finalitzades. 

• Dades relatives a la comissió de frau: alerta de sospita de frau CONFIRMA. 
• Dades procedents de xarxes socials: existència d’un perfil en una xarxa social. 
• Dades de fonts públiques: guies telefòniques o registres públics, com ara l’Institut Nacional 

d’Estadística, el Registre Mercantil, el Registre de la Propietat i el cadastre. 
Dades inferides: a partir de totes les anteriors, podem arribar a conclusions que es poden emprar per 
a la presa de decisions. Aquestes dades no ens proporcionen informació directament sobre tu ni les 
obtenim d’un tercer, però sí que es poden associar al teu perfil. En concret, aquestes dades són les 
puntuacions obtingudes per valorar la teva propensió a prendre determinades decisions: a renovar, a 
cancel·lar abans del venciment o a contractar un producte determinat.  

mailto:scprotecciondedatos@santanderconsumer.com
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3. Amb quina finalitat i legitimació tractem les teves dades? 
T’informem que Santander Consumer tractarà les teves dades amb les finalitats següents i d’acord 
amb aquestes legitimitats. 
Avaluació i seguiment de riscos.
Finalitat: les dades es tractaran per avaluar la teva idoneïtat per a la concessió de l’operació 
sol·licitada, mitjançant una anàlisi de la teva solvència, que permetrà establir una conclusió que 
predigui si podràs atendre el pagament de les quotes generades. Per això, la sol·licitud de la teva 
operació requereix l’anàlisi del teu perfil mitjançant el sistema d’avaluació de riscos. Aquest sistema 
calcularà una puntuació de manera exclusivament automatitzada, que determinarà la concessió o 
denegació de la teva sol·licitud. Per obtenir aquesta puntuació, en el procés de sol·licitud analitzarem 
les variables referides a la teva capacitat econòmica (per exemple, ingressos, antiguitat laboral, 
antiguitat de l’històric, situació familiar, propietats) per comprovar que és conforme amb l’operació 
requerida (tipus de producte, antiguitat, import mensual) atorgant més o menys pes en funció de la 
teva solvència i l’existència de deutes amb altres entitats, que donarà lloc a la puntuació indicada. En 
els casos en què aquesta puntuació no arribi als llindars mínims, entendrem que la teva capacitat de 
pagament es veu reduïda i, per tant, un gestor (persona física) denegarà o revisarà la teva sol·licitud. 
Aquesta avaluació requereix l’anàlisi de les dades següents: (i) identificatives i de contacte i 
característiques personals; (ii) transaccions, econòmiques, financeres i dades del compte bancari (si 
ho has consentit), així com (iii) relatives a la solvència i a l’historial de pagaments. El resultat serà una 
dada inferida. 
Si la teva sol·licitud es denega, se t’informarà degudament, amb especial indicació en cas que el motiu 
sigui únicament l’existència d’un deute amb una altra entitat en un sistema d’informació creditícia. En 
tots els casos, tindràs dret a impugnar la decisió adoptada, amb la finalitat que un analista especialitzat 
pugui tornar a revisar-la, i també a expressar el teu punt de vista. Per fer-ho, hauràs d’aportar la 
documentació addicional que consideris necessària. 
Un cop formalitzada l’operació, Santander Consumer et podrà classificar internament per tal de fer un 
seguiment dels teus riscos i valorar, en cas que es produeixi un augment significatiu d’aquests riscos, 
la decisió a adoptar. En concret, aquesta classificació es farà a partir de les dades ja indicades i es 
tindrà en compte el nombre més gran de productes contractats, l’historial de pagaments, l’existència 
de deutes declarats en sistemes d’informació creditícia per altres entitats i l’activitat realitzada amb el 
producte contractat (dades de pagaments amb la targeta: límit de targeta). 
Santander Consumer sotmet el sistema d’avaluació i seguiment de riscos a revisions periòdiques 
per evitar que es produeixin desajustos o errors en les avaluacions que poguessin donar lloc a la 
concessió o denegació indegudes d’operacions (per exemple, per implicar una discriminació). En 
tot cas, la configuració d’aquests models es farà a través de dades estadístiques que no es poden 
atribuir a una persona (consulta “Pseudonimització de dades”). 
Legitimació: execució del contracte. 
Destinataris: per a l’avaluació i el seguiment dels riscos, les teves dades identificatives i de contacte es 
consultaran en els sistemes d’informació creditícia (ASNEF-EQUIFAX, EXPERIAN-Fitxer Badexcug). 
La consulta es farà en interès legítim de Santander Consumer d’identificar el compliment de les 
teves obligacions de pagament amb terceres entitats, abans de concedir l’operació i durant el seu 
seguiment, per tal de garantir que només es formalitzin operacions financeres que puguis atendre. 
Aquest tractament només es farà en el moment de la sol·licitud i mentre duri la relació contractual 
per al seguiment dels teus riscos. Per obtenir-ne més informació, consulta “Inclusió en sistemes 
d’informació creditícia”. 
De la mateixa manera, les teves dades identificatives i de contacte, característiques personals i historial 
de pagaments es consultaran a la sol·licitud de l’operació i es notificaran un cop formalitzada l’operació 
a la Central d’Informació de Riscos del Banc d’Espanya. Aquesta cessió es farà en compliment d’una 
obligació legal (Llei 44/2002 de mesures de reforma del sistema financer). 
Termini de conservació: durant tota l’operació i, un cop finalitzada, durant sis anys. 
Gestió i manteniment de l’operació. 
Finalitat: gestió del contracte. Santander Consumer tractarà les teves dades per emetre i gestionar 
l’operació contractada. Aquest tractament implica la totalitat de les gestions associades al teu contracte, 
per a la formalització, manteniment i finalització del contracte. En concret, tractarem les teves dades 
per al registre de l’operació en els sistemes, liquidació i cobrament de quotes i comissions; l’atenció de 
consultes que ens puguis formular associades a la teva operació, inclosa la sol·licitud de documentació 
(com ara contractes, certificats o extractes); l’activació i generació de duplicats de la targeta, registre 
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dels pagaments i cobraments fets amb la targeta; gestió d’incidències derivades de l’ús, adopció de 
mesures de prevenció de pagaments fraudulents, així com, en cas que sigui necessari, comunicació 
i tramitació de renovacions, migracions, desistiments o cancel·lacions de targeta. 
A més, ens podrem posar en contacte amb tu per informar-te sobre aspectes relacionats amb el 
contracte. Aquestes notificacions podran derivar-se d’obligacions legals associades al contracte (per 
exemple, exigències del Banc d’Espanya) o estrictament vinculades amb el teu contracte (per exemple, 
informació sobre funcionalitats afegides de la teva targeta, enviament d’extractes, notificació d’alta 
web, comunicacions referides a incidències, codis de seguretat, confirmació d’operació). 
Legitimació: execució del contracte. 
Destinataris: les dades es podran comunicar a l’entitat bancària que ens hagis indicat, per a la gestió 
dels cobraments, per ser necessari per executar el contracte. En cas de ser requerit, a l’Agència 
Tributària, com a obligació legal. 
Termini de conservació: durant tota l’operació i, un cop finalitzada, durant deu anys. 
Prevenció del blanqueig de capitals.
Finalitat: Santander Consumer tractarà les teves dades per complir les obligacions legals que imposa 
la Llei 10/2010 de prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme. En concret, les 
dades identificatives i de contacte, característiques personals i transaccions, es tractaran per: (i) 
verificar la teva identitat, recopilant el teu document d’identitat (DNI o NIE) per consultar-lo en cas que 
sigui necessari en el marc del contracte o per complir l’obligació legal d’identificació; (ii) verificar la 
naturalesa de la teva activitat professional o empresarial, mitjançant la teva informació, els documents 
aportats i, si ho has consentit, la informació prevista a la Tresoreria General de la Seguretat Social 
(TGSS), en el marc de la lluita contra el finançament del terrorisme i formes greus de delinqüència 
organitzada i la prevenció de blanqueig de capitals; (iii) identificar si ets una persona amb responsabilitat 
pública o políticament exposada i, en cas afirmatiu, aplicar les mesures reforçades de diligència 
deguda a les relacions de negoci o operacions que mantinguem amb tu.
En els casos en què t’ho oferim, podràs identificar-te a través d’un sistema de videotrucada, que 
capturarà la teva imatge i permetrà acreditar la teva identitat verificant-hi el teu document d’identitat. 
Aquesta trucada s’emmagatzemarà com a prova de la seva realització. Se t’informarà expressament 
d’aquest procés en el moment previ a executar-lo. 
Legitimació: obligació legal (Llei 10/2010 de prevenció del blanqueig de capitals i finançament del 
terrorisme i normativa de desenvolupament). La consulta a la TGSS només es farà si ho has consentit, 
cosa que podràs revocar en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament previ 
(Conveni de col·laboració entre la Tresoreria General de la Seguretat Social i l’Associació Nacional 
d’Establiments Financers de Crèdit, sobre intercanvi d’informació, de 16 de març del 2017). 
Destinataris: en cas de requeriment o operativa sospitosa, al Servei Executiu de la Comissió de 
Prevenció del Blanqueig de Capitals i a les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, jutjats i tribunals i 
administracions competents. De la mateixa manera, t’informem de la comunicació de les teves dades 
personals a altres societats del Grup Santander, juntament amb qualsevol informació rellevant de 
l’operació que permeti el compliment per part d’aquestes societats de (i) la normativa interna del Grup 
en matèria de prevenció del crim financer, (ii) les seves obligacions legals de prevenció del blanqueig 
de capitals i del finançament del terrorisme i (iii) l’informe regulador a les autoritats supervisores. Per 
acabar, només si ho has autoritzat a la clàusula específica, les teves dades es podran consultar a la 
Tresoreria General de la Seguretat Social. 
Termini de conservació: durant tota la vigència del contracte i, un cop finalitzat, durant deu anys. 
Prevenció del frau. 
Finalitat: Santander Consumer ha d’adoptar mesures que impedeixin la contractació fraudulenta 
d’operacions (com ara suplantacions d’identitat en la contractació o durant la vigència de l’operació o 
sol·licituds basades en dades no veraces), tant en el moment de la sol·licitud com en el transcurs de la 
sol·licitud. Per fer-ho, es tractaran totes les dades de la teva operació per analitzar les sol·licituds, per 
tal de verificar la identitat del sol·licitant i les possibles incongruències de la informació proporcionada. 
Aquesta informació es podrà contrastar amb dades procedents de perfils públics (per exemple, per 
verificar la veracitat de la teva adreça electrònica, l’existència del domicili o del telèfon), que donaran 
lloc a una puntuació referida a la probabilitat de la comissió de frau, que en cap cas no enriquirà la 
informació facilitada a Santander Consumer ni determinarà per si mateixa la concessió o denegació 
de l’operació. 
Aquest tractament podrà implicar la consulta al Fitxer CONFIRMA, respecte del qual, et preguem que 
tinguis en compte la informació següent: 



56/61

Els sol·licitants queden informats de la comunicació de les dades d’aquesta sol·licitud al Fitxer 
CONFIRMA, la finalitat del qual és la prevenció del frau. La base jurídica del tractament de les dades 
de caràcter personal és l’interès legítim del responsable del tractament de prevenir el frau (Considerant 
47 del Reglament general de protecció de dades). El termini màxim de conservació de les dades serà 
de dos anys.
Els responsables del tractament són les entitats adherides al Reglament del Fitxer CONFIRMA 
i l’encarregat del tractament és Confirma Sistemas de Información, SL, amb domicili a Avda. 
de la Industria, 18, TRES CANTOS (28760) MADRID. Els sol·licitants podran consultar la llista 
d’entitats que actualment estan adherides al Reglament del Fitxer CONFIRMA al lloc web www.
confirmasistemas.es
Podran participar en el Fitxer CONFIRMA les entitats que s’adhereixin al seu Reglament i que en el 
seu àmbit d’activitat puguin ser objecte de frau en la contractació. 
Les dades comunicades al Fitxer CONFIRMA es podran cedir a les entitats adherides al Reglament 
del Fitxer CONFIRMA. No està prevista la transferència de dades a un tercer país o organització 
internacional.
D’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades, els signants podran exercir els 
seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament o oposició, adreçant-se al domicili 
de l’encarregat del tractament, CONFIRMA SISTEMAS DE INFORMACIÓN, SL, a l’adreça esmentada 
anteriorment. Així mateix, els signants podran fer ús del seu dret a presentar una reclamació davant 
l’autoritat de control.
Confirma Sistemas de Información, SL ha nomenat un Delegat de Protecció de Dades, l’adreça 
electrònica de contacte del qual és dpo@confirmasistemas.es 
Legitimació: interès legítim de tractar d’impedir possibles conseqüències econòmiques negatives 
que poguessin esdevenir-se tant per a Santander Consumer com per a tercers (en el cas, per 
exemple, de suplantacions d’identitat), així com altres danys derivats de la comissió d’aquestes 
conductes (perjudicis personals en els interessats o incompliment d’obligacions legals, referides a 
la identificació del client). L’anàlisi realitzada preveu l’anàlisi d’impagaments, la localització del titular 
de l’operació, l’anàlisi de documentació sospitosa de falsificació o la comprovació de la veracitat 
de les dades facilitades, entre altres indicis que es poguessin observar derivats d’incidències en el 
pagament, denúncies o reclamacions. La valoració d’aquests indicis respon a una política interna, 
que ha avaluat i definit les mesures òptimes per prevenir i detectar les conductes fraudulentes, així 
com per mitigar l’impacte sobre la teva privacitat. Aquestes mesures impliquen: (i) supervisió per un 
analista especialitzat en la valoració de la conducta sospitosa de frau de la teva operació vigent; i 
(ii) enviament d’informació en cas d’inclusió de l’operació en sistemes de prevenció del frau interns 
(cas en què se n’informarà expressament). Aquest tractament no és oposable, per concórrer motius 
imperiosos per a tal finalitat.
Destinataris: a més de CONFIRMA, les dades es podran notificar a jutjats i tribunals, així com a les 
Forces i Cossos de Seguretat, en compliment de l’obligació legal de notificar la comissió de sospites 
de conductes delictives. 
Termini de conservació: les dades es tractaran mentre duri l’operació vigent i, un cop finalitzada, 
durant un termini de sis anys. 
Gestió d’impagats.
Finalitat: en cas de no abonar-se una o més quotes, Santander Consumer es posarà en contacte 
amb tu (telèfon, correu electrònic, sms, presencial, notificacions al web privat o a l’aplicació) per 
informar-te d’aquesta circumstància. Les dades es tractaran amb la finalitat d’informar-te de l’existència 
de l’impagament, així com per aconseguir-ne la satisfacció. Per fer-ho, tractarem totes les dades 
identificatives i de contacte, dades de característiques personals, econòmiques i financeres i les de 
solvència, així com dades obtingudes de fonts públiques (existència de béns en propietat, dades 
d’immoble o similars inclosos als registres pertinents). 
De la mateixa manera, a partir d’aquesta informació, podrem definir el mitjà més adequat per al 
compliment de les teves obligacions dineràries, per a la qual cosa aplicarem mètodes estadístics, 
basats en l’experiència de Santander Consumer, que permetin determinar les accions de recobrament 
que poden ser més exitoses (oferiment d’acords de pagament, procediment judicial o d’altres). Per 
fer-ho, tindrem en compte les dades següents: (i) de característiques personals, (ii) relatives a la teva 
solvència i historial de pagament, (iii) dades estadístiques de Santander Consumer (èxit d’accions 
de recobrament en deutes de determinada antiguitat, probabilitat de pagament en funció dels béns 
disponibles o similar). Per fer-ho, farem servir un sistema d’avaluació que verifica que les teves dades 
de contacte estiguin actualitzades (existència del domicili, telèfon actiu, adreça electrònica disponible). 
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Legitimació: execució del contracte. 
L’anàlisi de l’estratègia de recobrament més beneficiosa es farà en interès legítim de Santander 
Consumer d’establir els mitjans que resultin més eficients per dur a terme les accions (per exemple, 
perquè resultin més econòmiques), i més satisfactòries per al deutor, per ser més ajustades a la seva 
situació. 
Destinataris: les dades no es comunicaran a tercers, llevat inici de reclamació judicial o venda de 
cartera (se t’informaria expressament). Santander Consumer podrà delegar en entitats dedicades al 
recobrament, que es podran posar en contacte amb tu, i la gestió de les quals es fa en nom nostre. 
Termini de conservació: les dades es conservaran mentre duri la situació d’impagament. 
Inclusió en sistemes d’informació creditícia.
Finalitat: en cas que es produeixin impagaments de les teves quotes, amb un mínim de 50 
euros, Santander Consumer informarà els sistemes d’informació creditícia dels quals forma part: 
ASNEF (ASNEF-EQUIFAX, SERVICIOS DE INFORMACIÓN SOBRE SOLVENCIA Y CRÉDITO 
SL, apartat de correus 10.546, 28080 Madrid i adreça electrònica sac@equifax.es, més informació 
a www.asnef.com) o Fitxer BADEXCUG (EXPERIAN BUREAU DE CRÉDITO, SA, apartat de 
correus 1.188 - 28108 Alcobendas, Madrid, i adreça electrònica badexcug@experian.com més 
informació a www.experian.es). Santander Consumer i cadascun dels sistemes actuaran com 
a corresponsables del tractament de les teves dades. Aquestes es tractaran amb la finalitat de 
mantenir un registre dels impagaments produïts i les podran consultar terceres entitats amb les 
quals mantinguis una relació contractual (financera, telefonia, electricitat...) o amb les quals hagis 
sol·licitat la contractació. 
Quan les teves dades s’hagin notificat al sistema, rebràs una comunicació directament d’ells, per 
informar-te de la inclusió. 
Podràs exercir els teus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició al tractament i 
portabilitat de les dades, adreçant-te a Santander Consumer o a cadascun dels sistemes indicats. 
Per a qualsevol reclamació referida a l’existència, antiguitat i import del deute t’hauràs d’adreçar a 
Santander Consumer. 
Legitimació: interès legítim de les entitats partícips del sistema d’informació creditícia de comptar 
amb informació actualitzada sobre l’incompliment de les obligacions de pagament, per tal d’evitar 
un sobreendeutament. Aquest tractament no és oposable, per concórrer motius imperiosos per a tal 
finalitat. El tractament estarà subjecte a allò que disposa l’article 20 LOPDGDD. 
Destinataris: sistemes d’informació creditícia ASNEF o BADEXCUG.
Termini de conservació: les dades es notificaran durant un termini de cinc anys, llevat que el deute 
se saldi abans. 
Defensa de reclamacions i procediments judicials. 
Finalitat: la totalitat de les dades (incloses les trucades i vídeos que es puguin haver enregistrat) 
tractades per Santander Consumer es podran fer servir per a la formulació i la defensa de reclamacions, 
judicials o extrajudicials, iniciades per tu o per aquesta entitat. 
Legitimació: l’atenció de reclamacions se sustenta en l’obligació definida per la Llei 44/2002, de 22 
de novembre, de mesures de reforma del sistema financer. Pel que fa als procediments judicials, 
execució del contracte (en cas de reclamacions de deute) o interès legítim de Santander Consumer, 
d’exercir les accions legals que estimi, així com per defensar-se d’aquelles que poguessin dirigir-
se contra la societat, tot això en virtut del dret a la tutela judicial efectiva. Aquest tractament no és 
oposable, per concórrer motius imperiosos per a tal finalitat.
Destinataris: jutjats i tribunals, administracions públiques, organismes de representació de 
consumidors. 
Auditories i verificació de compliment. 
Finalitat: la totalitat de les dades tractades (incloses les trucades i vídeos que es puguin haver 
enregistrat) per Santander Consumer es podran consultar per a l’execució dels controls de verificació 
de compliment implementats internament, així com en el marc de les auditories que, arran d’obligacions 
legals o de processos de qualitat interna, es duguin a terme. 
Legitimació: interès legítim a verificar la idoneïtat dels seus processos, a l’efecte de complir les 
obligacions legals i els estàndards de qualitat interna per a la identificació, el control i la mitigació de 
riscos legals o operatius. Aquest tractament no és oposable, per concórrer motius imperiosos per a 
tal finalitat. De la mateixa manera, hi poden concórrer auditories efectuades com a conseqüència 
d’obligacions legals (per exemple, auditoria de comptes).

EXEMPLAR PER AL CLIENT

mailto:sac@equifax.es


58/61

Destinataris: les dades les podran visualitzar entitats dedicades a la prestació de serveis d’auditoria. 
Termini de conservació: mentre duri el contracte i, un cop finalitzat, fins a deu anys. 
Pseudonimització de dades. 
Finalitat: Santander Consumer du a terme un procés de pseudonimització de les dades que impedeix 
la identificació del titular de l’operació, llevat en els casos en què són requerides per les autoritats 
competents. Aquest procés es du a terme amb la finalitat d’efectuar anàlisis estadístiques per configurar 
els models necessaris per a l’avaluació i anàlisi dels riscos, la propensió a determinades accions (per 
exemple, contractar un producte determinat, defraudar o impagar) i l’evolució de la companyia. 
Legitimació: interès legítim. Per al desenvolupament de la seva activitat, Santander Consumer 
requereix dur a terme estudis que permetin implementar millores en els productes i serveis (estudi de 
rendibilitats, taxes d’impagament, durada de contractes, millores en els models de riscos) a través de 
dades que permetin conèixer l’activitat de l’entitat, sense que sigui necessària la teva identificació. 
Per tant, aquest tractament és necessari per preservar la teva privacitat. Per fer-ho, se suprimiran 
les dades identificatives i de contacte, així com aquelles que et puguin identificar (empresa, domicili 
complet). Per reduir l’impacte d’aquest tractament, s’han adoptat les mesures següents: (i) no es 
tracten dades que permetin la teva identificació, que es podran revertir, exclusivament, a petició d’una 
administració i amb intervenció del Delegat de Protecció de Dades; (ii) un cop pseudonimitzades, no 
es prendran decisions que et puguin afectar de forma individual. 
Destinataris: no es comuniquen a tercers. 
Termini de conservació: fins a terminis de prescripció d’accions legals. 
Accions comercials per part de Santander Consumer.
Finalitat: accions comercials de productes de Santander Consumer. Santander Consumer 
tractarà les teves dades per enviar-te comunicacions comercials (correu, telèfon, SMS, aplicacions de 
missatgeria instantània, correu electrònic, web push, pop-up o qualsevol mitjà electrònic o telemàtic 
disponible en cada moment). Aquestes comunicacions faran referència a productes que Santander 
Consumer ofereixi, les característiques dels quals puguin ser-te d’interès, segons el nostre criteri, 
per ser similars als que ja tens contractats i per ser probable que siguin concedits. Per exemple, et 
podem enviar informació referent a sorteigs i concursos, estat de la teva operació, préstecs, targetes, 
augments de límit o assegurances de protecció de pagaments del bé adquirit o del producte contractat. 
Per fer-ho, determinarem el teu perfil de client, per a la qual cosa només tractarem les dades incloses 
en els nostres sistemes i, en particular, les dades identificatives i de contacte (per dur a terme 
l’enviament), les relatives a la transacció (per determinar si és un producte semblant al contractat 
i si pots atendre les quotes sense que suposi un sobreendeutament) i les sociodemogràfiques (per 
determinar si, estadísticament, és un producte que contracten persones amb les teves característiques). 
De la mateixa manera, podrem verificar que les campanyes s’han enviat degudament, l’estadística 
d’obertura i les taxes d’èxit (per exemple, contractacions efectuades després del seu enviament). 
Legitimació: interès legítim de Santander Consumer d’incentivar la contractació de productes nous 
que afavoreixin la nostra activitat comercial, per incentivar la contractació de productes nous o que 
suposin una millora de les condicions dels que ja tens contractats. Només es produiran amb totes 
les dades de l’operació proporcionades per tu, mentre es mantingui la relació contractual i en relació 
amb productes similars als que ja tens. T’hi pots oposar en cada comunicació rebuda, sol·licitant-ho 
al nostre domicili o a scprotecciondedatos@santanderconsumer.com
Termini de conservació: mentre duri el contracte. 
Finalitat: personalització d’ofertes comercials, incloent-hi dades de tercers, per a 
l’enviament de comunicacions comercials per part de Santander Consumer. Tractarem les 
teves dades per enviar-te comunicacions comercials personalitzades sobre els nostres productes 
i serveis mentre estigui vigent la relació contractual, i fins i tot després de finalització de la relació 
contractual, per un període màxim de sis anys (llevat que revoquis el consentiment abans). Les 
comunicacions comercials es podran fer per mitjans automatitzats i no automatitzats (correu, 
telèfon, SMS, aplicacions de missatgeria instantània, correu electrònic, web push, pop-up o 
qualsevol mitjà electrònic o telemàtic disponible en cada moment) i tindran en compte l’anàlisi del 
teu perfil comercial de client.
Aquest perfil es generarà a partir de l’anàlisi dels teus patrons de comportament i risc, així com 
de la informació obtinguda de terceres entitats. En particular, per dur a terme aquest tractament, 
Santander Consumer tractarà les categories de dades personals següents: dades identificatives 
i de contacte, econòmiques i financeres, sociodemogràfiques, referides a la transacció, relatives 
a la solvència i a l’historial de pagaments. Tingues en compte que s’obtindran dades de tercers 
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(ASNEF-EQUIFAX, Fitxer Badexcug, fonts accessibles al públic, com ara Registre Mercantil, 
cadastre o l’INE). 
La finalitat que perseguim amb la creació d’aquests perfils és poder fer una anàlisi de les teves 
característiques econòmiques i personals, ajustada a la teva situació personal, per tal de determinar 
quins son els productes comercialitzats per aquesta entitat que se t’oferiran, en funció de dues 
variables: la teva predisposició a contractar el producte i la probabilitat de concedir-te l’operació. La 
creació del perfil serà el resultat d’una decisió automatitzada, en la qual s’aplicarà la lògica següent: 
valorarem (i) la propensió de clients semblants a tu de contractar productes com els oferts, aplicant 
les dades de la teva operació i les procedents de tercers (INE o altres dades estadístiques); i (ii) 
valorarem la teva capacitat per atendre el pagament, mitjançant una avaluació de riscos (per obtenir-
ne més informació, consulta “Avaluació i seguiment de riscos”), per a la qual cosa farem una 
consulta a ASNEF-EQUIFAX i Fitxer Badexcug. 
Legitimació: consentiment. Podràs autoritzar aquest tractament indicant “Sí” a la casella habilitada 
o a la conversa telefònica de confirmació de l’operació. Aquest consentiment es podrà revocar en 
qualsevol moment, adreçant-te a scprotecciondedatos@santanderconsumer.com o en el domicili 
social.
Termini de conservació: mentre duri el contracte i, un cop finalitzat, fins que revoquis el teu 
consentiment o transcorrin sis anys. 
Finalitat: comunicació de dades a terceres empreses per a l’enviament d’ofertes comercials 
per part seva. Sempre que ens hagis donat el teu consentiment per fer aquest tractament de 
dades, Santander Consumer podrà comunicar les teves dades personals a altres empreses del 
Grup Santander. La finalitat d’aquesta cessió és poder comunicar les categories de les teves dades 
personals que es detallen tot seguit en aquesta clàusula a les empreses del Grup Santander perquè 
et puguin oferir els seus productes i serveis que et puguin interessar, fins i tot després de la finalització 
del contracte, durant un període màxim de sis anys. 
Les empreses del Grup Santander a les quals comunicarem les teves dades personals són les 
següents:
•	Santander Consumer Renting, SL, situada al C/ Santa Bárbara, 1 28180 Torrelaguna, Madrid.
•	Santander Consumer Mobility Services, SA, situada a C/ Santa Engracia, 6, 1ª planta, 28010 Madrid.
•	Transolver Finance EFC, SA, situada a Avenida de Aragón 402 28022 Madrid (totes amb el mateix 

DPO que Santander Consumer).
•	Open Bank, SA, situada a Plaza de Santa Bárbara, 2, 28004 Madrid (privacy@openbank.es), 

contacte DPO a www.openbank.es.
Aquestes comunicacions comercials es podran fer per mitjans automatitzats i no automatitzats (correu 
postal, telèfon, SMS, aplicacions de missatgeria instantània, correu electrònic, web push, pop-up o 
qualsevol mitjà electrònic o telemàtic disponible en cada moment) i tindran en compte l’anàlisi del teu 
perfil de client, segons la informació facilitada en el tractament previ.
Aquest perfil es generarà a partir de l’anàlisi dels teus patrons de comportament i risc, així com 
de la informació obtinguda de terceres entitats. En particular, per dur a terme aquest tractament, 
Santander Consumer tractarà les categories de dades personals següents: dades identificatives i 
de contacte, econòmiques i financeres, sociodemogràfiques, referides a la transacció, relatives a la 
solvència. Tingues en compte que s’obtindran dades de tercers (ASNEF-EQUIFAX, Fitxer Badexcug, 
fonts públiques accessibles al públic). 
És important que entenguis que aquesta activitat de tractament de dades es limita a la finalitat 
esmentada abans, que és la de suggerir-te altres productes i serveis del Grup Santander, per la qual 
cosa és independent de la resta. 
Legitimació: consentiment. Podràs autoritzar aquest tractament indicant “Sí” a la casella habilitada 
o a la conversa telefònica de confirmació de l’operació. Aquest consentiment es podrà revocar en 
qualsevol moment, adreçant-te a scprotecciondedatos@santanderconsumer.com o en el domicili 
social.
Termini de conservació: mentre duri el contracte i, un cop finalitzat, fins que revoquis el teu 
consentiment o transcorrin sis anys. 
Finalitat: accions comercials, per part de Santander Consumer, de productes de terceres 
empreses. Santander Consumer t’enviarà comunicacions comercials personalitzades sobre els 
productes i serveis de terceres persones, fins i tot després de la finalització del contracte, durant 
un període màxim de sis anys. Aquestes comunicacions comercials es podran enviar per mitjans 
automatitzats i no automatitzats (correu, telèfon, SMS, aplicacions de missatgeria instantània, correu 
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electrònic, web push, pop-up o qualsevol mitjà electrònic o telemàtic disponible en cada moment) i 
tindran en compte l’anàlisi del teu perfil comercial de client.
Pel que fa a aquelles terceres empreses des de les quals t’enviarem comunicacions comercials sobre 
els seus productes i serveis, t’informem que aquestes entitats desenvolupen la seva activitat comercial 
en particular, però no exclusivament, en els sectors següents: financer, rènting, assegurances, oci i 
turisme, entreteniment, telecomunicacions, societat de la informació, retail, luxe, salut, alimentació, 
automoció, hostaleria, grans magatzems, energia, immobiliari, serveis de seguretat, entre d’altres. 
Aquest perfil es generarà a partir de l’anàlisi dels teus patrons de comportament i risc, així com de la 
informació obtinguda de terceres entitats. En particular, per dur a terme aquest tractament, Santander 
Consumer tractarà les categories de dades personals següents: dades identificatives i de contacte, 
econòmiques i financeres, sociodemogràfiques, referides a la transacció, relatives a la solvència i a 
l’historial de pagaments. Tingues en compte que s’obtindran dades de tercers (ASNEF-EQUIFAX, 
Fitxer Badexcug, fonts públiques accessibles al públic). 
La finalitat que perseguim amb la creació d’aquests perfils és poder fer una anàlisi de les teves 
característiques econòmiques i personals, ajustada a la teva situació personal, per tal de predir quins 
son els productes comercialitzats per aquesta entitat que se t’oferiran, en funció de dues variables: 
la teva predisposició a contractar el producte i la probabilitat de concedir-te l’operació. La creació del 
perfil serà el resultat d’una decisió automatitzada, en la qual s’aplicarà la lògica següent: valorarem 
(i) la propensió de clients semblants a tu de contractar productes com els oferts, aplicant les dades 
de la teva operació i les procedents de tercers (INE o altres dades estadístiques); i (ii) valorarem 
la teva capacitat per atendre el pagament, mitjançant una avaluació de riscos (per obtenir-ne més 
informació, consulta “Avaluació i seguiment de riscos”), per a la qual cosa farem una consulta a 
ASNEF-EQUIFAX i Fitxer Badexcug.
És important que entenguis que aquesta activitat de tractament de dades es limita a la finalitat esmentada 
abans, que és la de suggerir-te productes i serveis de tercers, per la qual cosa és independent de la 
resta. 
Legitimació: consentiment. Podràs autoritzar aquest tractament indicant “Sí” a la casella habilitada 
o a la conversa telefònica de confirmació de l’operació. Aquest consentiment es podrà revocar en 
qualsevol moment, adreçant-te a scprotecciondedatos@santanderconsumer.com
Termini de conservació: mentre duri el contracte i, un cop finalitzat, fins que revoquis el teu 
consentiment o transcorrin sis anys. 
Relació amb NATURGY IBERIA, SA
Finalitat: 
Gestió del Club de fidelitat. Per la seva banda, NATURGY IBERIA, SA tractarà les dades que 
facilitis per gestionar la teva pertinença al Club de fidelitat. Aquesta gestió implica que tant NATURGY 
IBERIA, SA com Santander Consumer mantinguin actualitzades les dades identificatives i de contacte. 
De la mateixa manera, per a la gestió del Club de fidelitat, NATURGY IBERIA, SA coneixerà les 
dades referides als pagaments efectuats en els seus establiments. Santander Consumer no intervé 
en aquest tractament, és responsabilitat independent de NATURGY IBERIA, SA i aquesta entitat. 
Legitimació: execució del contracte. 
Destinataris: Santander Consumer podrà comunicar a NATURGY IBERIA, SA les teves dades amb 
dues finalitats independents, sempre que hagis donat el consentiment a cadascuna d’elles, marcant 
“Sí” a la casella corresponent. Podràs revocar aquest consentiment quan ho consideris necessari: 
i. Per a la gestió del Club de fidelitat. Santander Consumer facilitarà a NATURGY IBERIA, SA les 

dades de les compres que facis fora dels seus establiments (dades relatives al volum de compres 
realitzades i, només en determinades ocasions, al tipus d’establiment on s’han realitzat) perquè pugui 
aplicar sobre les compres els avantatges i les bonificacions del Club de fidelitat del qual ets membre.

ii. Per a accions comercials. Santander Consumer comunicarà les teves dades (dades identificatives 
i de contacte, dades de característiques personals) a NATURGY IBERIA, SA, perquè t’enviï ofertes 
comercials adaptades a les teves característiques de client, sobre la base de perfils de comportament 
que pugui realitzar, dels seus productes o de productes d’altres empreses amb què pugui signar 
acords de col·laboració, relatives als sectors d’agències de viatge, transport de viatgers, telefonia i 
Internet, serveis sanitaris, tractaments estètics, premsa i revistes, botigues de joguines, alimentació, 
tèxtil, sabateria, perfumeria, joieria, llibres i discos, educació, articles d’esport, parament de la 
llar, automòbils i accessoris, motocicletes i accessoris, gasolineres, mobiliari, electrodomèstics, 
electrònica, informàtica, hostaleria, grans magatzems, parcs d’oci, zoos, museus, espectacles, 
energia elèctrica, gas, articles de viatge, televisió per subscripció, serveis de seguretat, òptiques, 
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bricolatge, instruments musicals, fotografia, climatització, sanejaments, jardineria, piscines i 
reformes de la llar en general.

Termini de conservació: durant la vigència del contracte
A més, tingues en compte que pot haver-hi requisits legals que impliquin un tractament de dades 
personals. Per això, és possible que s’hagin d’atendre sol·licituds d’informació formulades per òrgans 
judicials, administratius o reguladors. També és possible que les teves dades s’hagin de tractar per a 
l’atenció d’exigències normatives (per exemple, Llei 10/2014, de 26 de juny, d’ordenació, supervisió i 
solvència d’entitats de crèdit).
4. Altres destinataris i transferències internacionals de dades. 
Santander Consumer comptarà amb la col·laboració de proveïdors que poden tenir accés a les teves dades 
i que tractaran aquestes dades en nom i per compte de Santander Consumer. La selecció de proveïdors 
segueix un procés exhaustiu de verificació de compliment per tal de garantir un control adequat en matèria 
de protecció de dades. A més, s’ha subscrit un contracte en el qual aquests proveïdors s’obliguen a 
aplicar mesures tècniques i organitzatives apropiades, tractar les dades personals atenent únicament 
les instruccions documentades de Santander Consumer, i suprimir o retornar les dades a Santander 
Consumer. Santander Consumer contractarà la prestació de serveis per part de tercers proveïdors que 
desenvolupen la seva activitat, a títol enunciatiu i no limitador, en els sectors següents: serveis tecnològics, 
seguretat física, missatgeria instantània, entitats de gestió d’impagats i centre de trucades.
Entre els encarregats del tractament hi ha Salesforce Inc, ubicada als Estats Units, país que no 
pertany a l’espai econòmic europeu i que ha aportat garanties adequades a Santander Consumer 
mitjançant la signatura de clàusules contractuals tipus amb aquesta empresa. Si vols obtenir més 
informació sobre aquestes clàusules, fes-nos-ho saber. Igualment, les dades les podran tractar 
proveïdors ubicats al Regne Unit, país que ha estat considerat amb nivell adequat de protecció, de 
conformitat amb la Decisió de 28 de juny del 2021.
5. Quin són els teus drets?
Seguidament t’informem dels drets reconeguts per la normativa. Els pots exercir adreçant-te a 
scprotecciondedatos@santanderconsumer.com per correu postal adreçat a Ciudad Grupo Santander, 
Av. De Cantabria s/n - 28660 Boadilla del Monte, Madrid. En ambdós casos hauràs de concretar el 
dret exercit i acompanyar una còpia del teu DNI o NIE per poder localitzar-te en els nostres sistemes 
i validar la teva identitat. Tens dret a:
•	Accés: pots obtenir confirmació sobre si a Santander Consumer tractem dades personals que et 

concerneixen o no i, en cas afirmatiu, saber quines són i amb quins finalitats es tracten. 
•	Rectificar: en cas de dades inexactes. 
•	Suprimir: entre altres motius, quan ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van 

recollir.
•	Limitar el tractament de les teves dades: en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici 

o la defensa de reclamacions.
•	Oposar-te al tractament: deixarem de tractar les dades, exceptuant motius legítims imperiosos o 

l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. 
•	 Impugnar la decisió adoptada de forma únicament automatitzada, amb la finalitat que la revisi una 

persona especialista en la matèria. 
•	Portar les teves dades perquè es puguin enviar directament a una altra entitat que designis, en un 

format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica.
•	Retirar el consentiment atorgat, sense que això afecti la licitud del tractament.
De la mateixa manera, t’informem que Santander Consumer compta amb un Delegat de Protecció, 
al qual et pots adreçar per formular les consultes, reclamacions o incidències que consideris (per 
exemple, si consideres que no has d’estar inclòs en un sistema d’informació creditícia, si no comprens 
alguna part d’aquesta Política, si tens dubtes sobre els nostres interessos legítims o si ja has reclamat 
i no has obtingut resposta satisfactòria, entre d’altres que consideris). Per fer-ho, pots adreçar-te al 
domicili social o a l’adreça electrònica esmentada. 
També pots reclamar davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (com a autoritat de control 
competent en matèria de protecció de dades), especialment quan no hagis obtingut satisfacció en 
l’exercici dels teus drets, mitjançant escrit adreçat a Agencia Española de Protección de Datos, C/ 
Jorge Juan, 6 28001 - Madrid, o a través del web https://www.aepd.es
De la mateixa manera, pots retirar el consentiment atorgat a NATURGY IBERIA, SA, a través de 
correu postal a Avda San Luis, 77 edif, 1 28033 Madrid.
EXEMPLAR PER AL CLIENT

mailto:scprotecciondedatos@santanderconsumer.com
https://www.aepd.es
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