DIVISES
Si el país que vol visitar te una moneda que cotitza a Espanya, li recomanem que sigui aquesta la divisa que porti. Si no és així, porti
euros o dòlars USA.
D’acord amb la normativa vigent en Espanya, la sortida del territori nacional de moneda metàl·lica, bitllets de banc i xecs bancaris al
portador es lliure, devent declarar-los quan el seu import sigui superior a 10.000 euros per persona i viatge. També pot utilitzar la
seva targeta de crèdit sense altre límit que el que li hagi fixat el seu banc emissor.
Recordi no deixar mai els diners dins de l’equipatge que hagi de facturar, sigui en efectiu, targetes de crèdit o xecs de viatge.
Durant els trasllats, el millor és portar els diners repartits en diferents llocs (cartera, bossa de cintura, bossa en el coll, etc.).
Si viatja amb altres persones, reparteixi els diners entre tots.
Demani al seu banc habitual bitllets de diferents valors, el canvi serà molt més fàcil.
Quan arribi al país de destinació, porti sempre moneda local que podrà canviar a l’aeroport o lloc d’arribada.
Avui en dia les targetes de crèdit son pràcticament acceptades en tot el mon. No obstant, tingui en compte que les targetes de dèbit
com la Visa Electron, Caixa Oberta o 4B no sempre seran acceptades.
És important recordar que la seva targeta te un límit de crèdit mensual fixat pel banc. Per evitar contratemps amb les seves targetes
procuri que abans de sortir de viatge no tinguin cap càrrec.
Si paga el seu viatge amb targeta de crèdit, aquest pagament pot esgotar tot, o gran part, del límit que tingui permès. En aquest cas
haurà de demanar al seu banc una ampliació del crèdit.
Es recomana que si viatja a països on la moneda es devalua constantment, faci el pagament amb targeta sempre el beneficiarà
perquè el seu banc li aplicarà el canvi del dia que a vostè li cobra.
També existeixen països on el mercat negre de divises és habitual, això fa que sigui molt més avantatjós que el canvi oficial en
bancs, hotels i oficines de canvi, encara que no es recomana per la seva il·legalitat i risc.
Si decideix anar al mercat negre de canvi, vigili amb les estafes: el poden enganyar amb bitllets caducats i falsos, moneda falsa o
entregant-li una quantitat inferior a la correcta.
A l’entrada d’alguns països li poden exigir que declari per escrit la quantitat de moneda que porta, per demanar-li que ensenyi la
diferència restant al sortir del país, justificant la diferència amb rebuts o comprovants corresponents a la despesa efectuada.
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