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I.

Dissabte 3 de desembre de 2011

Secc. I. Pàg. 1

DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’ECONOMIA I HISENDA
19045

Correcció d’errors de l’Ordre EHA/2899/2011, de 28 d’octubre, de transparència
i protecció del client de serveis bancaris.

Havent observat errors en la publicació de l’Ordre EHA/2899/2011, de 28 d’octubre,
de transparència i protecció del client de serveis bancaris (BOE núm. 261, de 29 d’octubre
de 2011), i en el seu suplement en català, se’n fan les rectificacions oportunes:
A la pàgina 1, a la referència a l’article 10, on diu: «Assessorament.», ha de dir:
«Assessorament en matèria bancària.».
A la pàgina 2, a la referència a la disposició transitòria única, on diu: «… transitori
d’altres índexs… », ha de dir: «… transitori d’índexs…».
A la pàgina 3, al paràgraf cinquè, on diu: «… 1989 i 1995… », ha de dir: «… 1989 i
1994…».
A la pàgina 4, al quart paràgraf, on diu: «… millora l’exigència…», ha de dir: «…
millora les exigències…», i al paràgraf sisè, on diu: «… obligacions transparència…», ha
de dir: «… obligacions de transparència…».
A la pàgina 18, a l’article 34, on diu: «… 10 i 16 d’aquesta ordre.», ha de dir: «… 9 i 15
d’aquesta ordre.».
A la pàgina 20, a l’apartat 2 de la disposició final cinquena, on diu: «… de l’article 9...»,
ha de dir: «… de l’article 8…».
A la pàgina 23, a la secció 6, on diu: «“REEMBORSAMENT ANTICIPAT”.», ha de dir:
«“AMORTITZACIÓ ANTICIPADA”.»
A la pàgina 34, a la secció 5, on diu: «ABONAMENT AL DEUTOR», ha de dir:
«ABONAMENT AL CLIENT», i on diu: «3. Dins...», ha de dir: «4. Dins...», i a la
secció 7, on diu: «DRET A ASSESSORAMENT INDEPENDENT, A INFORMACIÓ
PERSONALITZADA I A OFERTA VINCULANT», ha de dir: «DRET A ASSESSORAMENT
INDEPENDENT I A OFERTA VINCULANT».
A la pàgina 40, a la secció 9, on diu: «… i a l’article 33…», ha de dir: «… i a
l’article 32…», i a la secció 11, on diu: «“SERVEI DE RECLAMACIONS DEL BANC
D’ESPANYA”», ha de dir: «“SERVEI DE RECLAMACIONS DEL BANC D’ESPANYA O DE
LA DIRECCIÓ GENERAL D’ASSEGURANCES I FONS DE PENSIONS”».
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