
Et donem la benvinguda  
amb  200 €* per  

domiciliar la nòmina (1)

La confiança d'estar junts

* L'abonament de 200 € per part de BBVA té la consideració de rendiment de capital 
mobiliari subjecte a retenció de l'I.R.P.F., per la qual cosa, d'acord amb el tipus de 
retenció vigent, el net a percebre del BBVA és de 162 €.

MEDONE SERVEIS, S.L.U. (Med1 Serveis Financers), és agent bancari de BANCO 
BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. (BBVA). Dades identificatives: Med1 Serveis 
Financers: NIF B-61910865, amb domicili social al Passeig de la Bonanova, 47, 08017 
Barcelona. Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, volum 31642, foli 1, inscripció 
1a, full núm. B-196.873. BBVA: NIF A-48265169, domicili social a Plaza de San Nicolás, 4, i 
inscrita en el Registre Mercantil de Biscaia, volum 2083, foli 1 i full B1-17a.

Med1
Serveis financers

MIR
especials per als
Serveis bancaris



T’oferim productes bancaris i financers 
de BBVA amb  condicions avantatjoses:

Per domiciliar la teva nòmina1.  
Una bona oportunitat per 
començar a estalviar.

Targeta de Crèdit BBVA - 
Col·legi de Metges i la targeta 
de dèbit amb el compte Med12.

Sense comissió de  
manteniment, transferències 
gratuïtes, cobrament i emissió 
de xecs sense cost.

Préstec personal per als teus 
projectes en condicions 
especials.

T’ajudem a fer créixer els 
estalvis de cara al futur amb 
productes d’inversió.

 200 €*    Targetes  
 gratuïtes 

 Serveis sense  
 cost 

 Finançament 

 Inversió 

(1) La promoció està subjecta a les condicions que consten al Butlletí d'Adhesió 
corresponent al que hauran d’adherir-se i subscriure els interessats. L'abonament de 
200 € per part de BBVA té la consideració de rendiment de capital mobiliari subjecte 
a retenció de l'I.R.P.F., per la qual cosa, d'acord amb el tipus de retenció vigent, el net 
a percebre del BBVA és de 162 €. BBVA farà l’abonament al compte de 200 € i un 
càrrec de 38 € corresponent a la retenció, i  procedirà a ingressar aquest import al 
Tresor per compte teu i te’n remetrà la informació fiscal, perquè la puguis incloure 
en la declaració de la renda. Cal domiciliar una nòmina nova o una pensió superior 
de 800 €, amb una permanència de 12 mesos. Podràs gaudir de la promoció sempre 
que no hagis tingut la nòmina o pensió domiciliada a BBVA en els darrers 6 mesos i no 
hagis gaudit amb anterioritat d'una promoció per domiciliar els ingressos prèviament 
a BBVA. Hauràs de domiciliar la teva nòmina en un termini màxim de 3 mesos des 
de l'adhesió. Si durant 2 mesos consecutius no domicilies la nòmina o pensió per un 
import igual o superior a 800 €, es farà un càrrec al teu compte per un import de 
200 €, en concepte de penalització de la promoció, i caducarà sense que se’t puguin 
reembossar els 200 €, encara que posteriorment tornis a complir els requisits de la 
promoció. BBVA realitzarà l'abonament de la bonificació al compte passats un mínim 
de 45 dies i un màxim de 6 mesos des del compliment dels requisits. Serà necessària 
l'acreditació de pertinença al col·lectiu.

(2) Les targetes estaran exemptes de la comissió per emissió i manteniment de 
targeta de dèbit/crèdit anual. Sotmès a les condicions habituals d’aprovació. Sense 
comissió de manteniment del compte. Transferències gratuïtes amb un màxim de 
50.000 € per transferència a la Unió Europea. Sense comissions d’emissió de xecs i 
sense comissió de negociació i compensació per ingrés de xecs en euros a Espanya. 
Sense comissió d’emissió i recepció de transferències entre estats membres de la 
Unió Europea més Liechtenstein, Noruega i Islàndia que s’efectuïn en euros, corones 
sueques o leus romanesos.

973 270 811 serveisfinancers@med.es
med1.med.es


