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Compte de Crèdit - Interès Variable

Préstec Negocis Bonificat

Avançament de facturació

Préstecs MicroBank - Microcrèdit Emprenedor i Negocis

Línia BEI - MicroBank Negocis

Cobertura de les necessitats financeres derivades del funcionament del negoci.

Els diferencials de l'oferta són mínims i es determinen en funció de la vinculació del client i del seu perfil de risc, seguint els criteris
habituals de "la Caixa". La Comissió de No Disponibilitat és trimestral.

Finançament per impulsar el teu negoci.
Gaudeix d'un menor tipus d'interès per tenir altres productes amb la "Caixa".
Si vols emprendre el teu propi projecte, renovar els equips, la maquinària o les instal·lacions, o bé reformar el local del teu negoci,
t'oferim el finançament ideal, a un tipus d'interès reduït, amb el qual obtindràs bonificacions especials per tenir altres productes amb "la
Caixa".

-Interès fix.
-Quotes constants durant tota la vida de l'operació.
-Termini de devolució de fins a 72 mesos.

Producte innovador que facilita finançament al comerciant (persona física) en funció de la facturació amb el TPV.

Podràs disposar de circulant:
Fins a 2 mensualitats de la facturació del TPV dels últims 12 mesos, amb un import mínim de 1.000 euros i un màxim de 25.000 euros.

Els Microcrèdits Emprenedor i Negocis són les operacions de préstec personal de fins a un màxim de 25.000 Euros que, amb l'objectiu
de fomentar l'activitat productiva i contribuir al manteniment o creació d'ocupació, seguint criteris de sosteniment econòmic, s'adrecen a
autònoms o petits empresaris.

Al costat dels teus projectes. En especial per a finançar la renovació de la instal·lació elèctrica amb la finalitat d'estalvi energètic.
Línia de microcrèdits, realitzada a través del conveni del Banc Europeu d'Inversions (BEI), t'ajudarà a fer realitat el teu projecte.

Finançament

Estalvi

Import

Garantia

Termini Amortització

Índex Inicial

Termini Amortització

Termini Amortització

Periodicitat Amortització

Import

Termini Amortització

Segons necessitats i garantia.

Personal i productes de
passiu

12 Mesos

EURIBOR 3M

72 Mesos

48 Mesos

Mensual 

Fins a 25.000 Euros

60 Mesos

Diferencial Inicial

Índex Revisió

Diferencial Revisió

Periodicitat Revisió

Interès

Comissió Obertura

Comissió Estudi

Termini Carència

4,00 %

EURIBOR 3M

4,00 %

Trimestral

12,00 %

0,99 %

0,00 %

6 Mesos

Periodicitat Amortització

Comissió Obertura

Comissió Estudi

Comissió No Disponib.

Imp. Mín. Obertura

Termini Total Màxim

Trimestral 

0,75 %

0,00 %

0,25 %

45 €

60 Mesos

Observacions

Observacions

Condicions

Bonificació màxima en funció de la vinculació 4,50% (tipus d'interès amb màxima bonificació 7,50%). Revisió
trimestral.

Anual fix del 11,90% (mensualment representa un 0,99%)

Tipus d'interès entre el 6,50% i el 7,50% i comissions molt favorables.
Exemple sobre un import de 10.000 Euros al 6,50%, la quota seria de 71,83 durant la carència i 54 quotas de 223,50
Euros.
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Línia Oberta

Targeta MasterCard Professional

multiTargeta Negoci

Targeta Ingressos 24 hores

Ara tindrà un control absolut sobre els comptes. La seva oficina personal, les 24 hores del dia.
Per tal de que pugui fer les operacions que necessiti a través del telèfon mòbil i d'Internet, les 24 hores del dia, tots els dies de l'any. 
Líder al mercat de serveis de banca on-line segons l'estudi Aqmetrix.
Els productes i serveis acreditaran llurs corresponents comissions.

Una targeta per a professionals com vostè.
Targeta de crèdit mensual adreçada a autònoms amb la qual podrà beneficiar-se, entre d'altres, dels següents avantatges:
- 2% de descompte en carburants en estacions de servei Repsol, Campsa i Petronor. 
- A més rebrà una factura mensual detallada reflectint: import, IVA desglossat i detall del consum.
- Punts Estrella per les seves compres (excepte en Estacions de Servei).
- Via T, quota d'alta i manteniment gratuït si domicilia el pagament de les assegurances socials d'autònoms a "la Caixa".
- Quota gratuïta durant el primer any i posteriors si realitza una facturació superior als 2.000 euros anuals. 
- Servei CaixaProtect amb el qual tindrà protegida la seva targeta en cas d'ús fraudulent, pèrdua o robatori.

Podràs separar les despeses personals de les professionals, a través de dues targetes de crèdit: la MasterCard Professional, per a les
despeses del negoci, i la Visa Classic, per a les particulars, domiciliades cada una en el seu compte corresponent, però amb un únic
límit comú de crèdit.

És un mitjà que facilita la recaptació de diners en aquelles empreses/comerços amb treballadors que ingressen periòdicament en
efectiu, com ara distribuïdors, repartidors, botigues i taxistes, disminuint el risc d'acumular un excés de diners en efectiu.

Ofereix la facilitat de l'operativa 24 hores, ja que l'ingrés es fa mitjançant els caixers automàtics.

Compte Negoci

multiCompte Negoci

El compte gratuït que esperava el teu negoci.
Gestiona el compte, fes operacions de cobraments i pagaments i estalvia't costos per:

Manteniment i administració
Targeta de dèbit per al titular i un beneficiari
Ingressos de xecs en euros il·limitats
10 transferències al mes per autoservei
Línia Oberta i correspondència on-line
Targeta Ingressos 24 hores

*El Compte Negoci té una tarifa de 0 euros/mes, sempre que el titular tingui domiciliat el pagament de la Seguretat Social d'autònoms i
un mínim de 600 euros d'ingressos al mes, i disposi d'una pòlissa vigent d'assegurances per a Negocis. En cas contrari, es cobraran 19
euros el mes que el client incompleixi les condicions. Consulta altres formes d'accedir a la bonificació a www.CaixaNegocis.cat o a les
nostres oficines.

Dos comptes independents, un per a ús professional i un altre per a ús particular, que tot i que funcionen de manera separada amb
càrrecs i abonaments propis, operen amb un únic saldo en cas de necessitat de fons en qualsevol dels comptes.

Serveis
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Terminals Punt de Venda

ServiCompte CaixaRapida Remunerat - TPV integrat farmàcies

Pack multiAssegurances Negocis

VidaCaixa Convenis

S'aplicaran les tarifes mínimes següents, que seran revisables als sis mesos en funció del grau de vinculació de la farmàcia.

Manteniment de dos TPV's (un pot ser GPRS): Bonificació del 75%
Compres amb Targetes de "la Caixa":               0,50%
Compres amb Targetes d'altres entitats:            0,75% (mínim 0,20 Euros/operació)

Les oficines aplicaran les condicions d'aquesta oferta de forma manual via pacte.

Conjunt de serveis vinculats a un mateix compte, amb tarifa única:
- Remuneració del compte segons facturació dels TPVs
- CaixaRapida: Vendes fins a 10 Eur no cal firma del client ni imprimir tiquet
- 2 TPV's gratuïts (un pot ser GPRS), si facturen més de 600 Eur/mes/TPV

TPV integrat en el punt de venda (1):
-Suportat per Farmatic (Consoft), Nixfarma (Pulso Informatica) i Pharmaplus (Alliance Healthcare)
-Opció de captura digital de signatura: no cal guardar el justificant (les reclamacions les resol la Caixa).
-Tarifa per operacions fins a 10 Eur: 8 Eur/mes per les 50 primeres operacions, i les següents a 0,06 Eur/oper en targetes de dèbit i
0,20 Eur/oper. en targetes de crèdit.
-Tarifes (mínimes) per ops. superiors a 10 Eur: Targetes Caixa 0,45% i d'altres entitats 0,70% (mínim 0,20 Eur/op)
-Tarifa ServiCompte amb descompte del 10%

Condicions aplicables en funció de la vinculació del client i aportant rebut de soci.

Et proposem una àmplia gamma d'assegurances per protegir tot allò que forma part del teu negoci. A més, les podràs agrupar en el
Pack multiAssegurances Negocis.

Seguretat per al teu negoci.
Protegeix el teu negoci i la seva infraestructura, i assegura't la millor resposta davant de qualsevol imprevist o accident, tant si es tracta
de les instal·lacions, com si és qüestió d'assessoria jurídica o d'assistència informàtica, de la pèrdua de documents o de cobertures i
assistència completa per a vehicles comercials.

Seguretat per a tu i els que t'importen.
T'oferim les millors assegurances de vida i d'accidents. A més, podràs accedir al millor servei i atenció amb les nostres assegurances
de salut.

Seguretat en l'activitat.
Amb la nostra gamma d'assegurances de responsabilitat civil, et beneficiaràs de la tranquil·litat de tenir assegurats els qui treballen
amb tu. A més, podràs cobrir possibles indemnitzacions i reclamacions de tercers, defensa jurídica i accidents.

És una assegurança que permet a les empreses acomplir les obligacions contemplades en els convenis col·lectius sectorials que
estableixin l'obligació d'indemnitzar econòmicament als treballadors en cas de defunció o invalidesa absoluta i permanent.
Avantatges principals:
- Assegurança innominada. Només caldrà informar del nombre d'assegurats i no de les dades personals.
- S'actualitzen els capitals i les garanties assegurades, si varia el conveni col·lectiu.
- Permet simplificar les gestions administratives, ja que només s'ha d'actualitzar el nombre d'empleats de la pòlissa.

S'ofereix als associats a un preu de contractació especial de 22,55 Euros per empleat i any per a les condicions establertes en el
conveni del sector vigent a 20/11/2012.

                                  (1) Tipus de model de terminal: Webservice lector Caixa
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SegurCaixa Negoci

Previsió Professional

Protecció Autònom Vida

Protecció Autònom Accidents

Accidents Pimes

SegurCaixa Negoci és una assegurança que li ofereix una cobertura àmplia davant de possibles danys produïts pels sinistres habituals,
tant en el continent com en el contingut del seu negoci.
Cobertures principals:
- Incendi, explosió...
- Responsabilitat civil
- Trencament de vidres i rètols
- Danys en equips informàtics
- Protecció jurídica
- Un telèfon d'assistència les 24 hores, en cas de consulta o de sinistre

Podrà contractar garanties específiques per a la seva activitat.

Descompte del 10% sobre l'import de la prima del primer any i també dels anys successius.

És una assegurança que garanteix una indemnització diària en cas d'invalidesa temporal coberta que impedeixi desenvolupar l'activitat
professional. A més, disposa d'avantatges interessants:
- Es cobra la totalitat de la indemnització sense haver d'esperar l'alta mèdica.
- Es pot decidir l'import de la prestació diària que es vol rebre.
- Es pot conèixer per endavant l'import de la indemnització que correspon segons un barem i segons el tipus de baixa.
- Els autònoms que disposin d'aquesta assegurança, podran accedir al Adeslas Pimes i beneficiar-se de tots els avantatges.

Descompte del 10% sobre l'import de la prima del primer any i també dels anys successius.

És una assegurança de vida col·lectiva mitjançant la qual un autònom es protegeix, a si mateix i als seus familiars o col·laboradors
sense relació laboral, davant el risc de defunció o invalidesa dels mateixos per qualsevol causa.
Aquest producte permet la contractació de cobertures addicionals en cas de baixa temporal dels assegurats, que li permeten mantenir
els seus ingressos mitjançant el cobrament d'una prestació davant d'aquesta contingència. Per incorporar aquesta cobertura és
necessari treballar i constar com a treballador a qualsevol règim de la Seguretat Social.

Descompte del 10% sobre l'import de la prima del primer any i també dels anys successius.

És una assegurança d'accidents col·lectiva mitjançant la qual un autònom es protegeix, a si mateix i als seus familiars o col·laboradors
sense relació laboral, davant el risc de defunció  o invalidesa dels mateixos per accident.
Aquest producte permet la contractació de cobertures addicionals en cas de baixa temporal per accident dels assegurats, que li
permeten mantenir els seus ingressos mitjançant el cobrament d'una prestació davant d'aquesta contingència. Per incorporar aquesta
cobertura és necessari treballar i constar com a treballador a qualsevol règim de la Seguretat Social.

Descompte del 10% sobre l'import de la prima del primer any i també dels anys successius.

Contracti el SegurCaixa Accidents Pimes i protegeixi els treballadors d'accidents que puguin derivar en mort o incapacitat permanent.
Accidents Pimes és un producte flexible que li ofereix un conjunt de cobertures perquè contracti la pòlissa que s'ajusti millor a les
necessitats dels treballadors.
Aquesta assegurança es pot contractar addicionalment, de manera complementària, a l'assegurança de convenis VidaCaixa Convenis.

Descompte del 10% sobre l'import de la prima del primer any i també dels anys successius.
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VidaCaixa Vida Pimes

Adeslas Pimes i Adeslas Pimes Reemborsament de Despeses

SegurCaixa Llar Complet

Assegurança Vida Familiar

Es tracta d'una assegurança de vida idònia per a pimes i empresaris individuals que tinguin empleats, ja que permet cobrir els
treballadors amb un capital per al cas de mort i invalidesa permanent, tant per accident com per malaltia.
Vida Pimes és un producte flexible que li ofereix un conjunt de cobertures perquè contracti la pòlissa que s'ajusti millor a les necessitats
dels treballadors.
Aquesta assegurança es pot contractar addicionalment, de manera complementària, a l'assegurança de convenis VidaCaixa Convenis.

Descompte del 10% sobre l'import de la prima del primer any i també dels anys successius.

Ofereix als associats l'accés a una assegurança molt completa i l'oportunitat d'incentivar els treballadors amb un producte de qualitat
que aporta avantatges fiscals i que els facilita una assegurança d'assistència mèdica privada ràpida, eficaç i amb les millors cobertures
del mercat.
Avantatges principals:
- Tarifa per trams d'edat per assolir major competitivitat.
- Cobertura dental Activa opcional amb franquícies.
- Únic període de carència de 10 mesos per a hospitalització i intervencions quirúrgiques.
- Sense copagaments addicionals a la prima.
- Opció de reemborsament de despeses: tots els serveis dels seus quadres mèdics i llibertat absoluta d'elecció de professional o de
clínica. Reemborsa fins al 80% del cost del servei de lliure elecció.

Descompte en la prima de contractació, tant a quadre mèdic com a Reemborsament, del 7% en la prima del primer any i successius.
Per modalitats sense cobertura dental el descompte serà del 4%.

Per protegir casa seva amb les cobertures més avançades, disposa del SegurCaixa Llar Complet, l'assegurança que necessita per
estar ben tranquil, ja que li ofereix cobertures pràctiques i útils.
Cobertures que cal destacar:
-Cobertura integral de l'habitatge i dels béns personals, i sobre danys produïts a tercers.
-Reposició de béns afectats amb valor de nou, en l'habitatge habitual.
-Cobertura de danys habituals: trencament de vidres, fuites en canonades d'aigua, robatoris, incendis...
-Bonificacions de fins al 20% de la prima.
-Assistència en reparacions les 24 hores, els 365 dies de l'any.

Descompte del 15% sobre l'import de la prima del primer any i també dels anys successius.

Asseguri als qui més estimi els seus projectes de futur, fins i tot quan no hi sigui.
Assegurança que cobreix, en cas de mort o invalidesa absoluta i permanent del titular, el cobrament d'un capital assegurat perquè els
seus familiars puguin fer front a situacions imprevistes com la disminució d'ingressos. 
Contingència bàsica: defunció i invalidesa absoluta i permanent.
Altres contingències: 
- Saldo pendent de targetes de crèdit de "la Caixa" fins a un màxim de 3.000 euros. 
- Orientació mèdica. 
- Segona opinió mèdica.

Descompte del 15% sobre l'import de la prima del primer any i també dels anys successius.
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SegurCaixa Auto

Presentació d'Impostos i Seguretat Social

CaixaNegocis Community

El SegurCaixa Auto és l'assegurança d'automòbils per a vehicles d'ús particular que li ofereix les cobertures més àmplies i el servei i
les garanties més completes, amb una òptima relació qualitat-preu.
Entre altres cobertures, cal destacar:
-En cas de sinistre total: cobertura del 100% del valor de nou, per a vehicles de primera adquisició amb menys de 2 anys d'antiguitat, i
del 100% del valor real de mercat, per a la resta de vehicles.
-L'elecció lliure de taller, fins i tot el concessionari de la marca.
-Compromís d'assistència en carretera en menys d'1 hora.

Demani'n una simulació a la seva oficina.

Les liquidacions d'Assegurances Socials i Impostos es poden presentar a través del Servei de Línia Oberta i de la Plataforma de Gestió
Telemàtica (obtenció immediata del codi NRC) o bé, a qualsevol oficina de "la Caixa¿.
En funció del volum, tipus d'interès del mercat interbancari a una setmana i dels dies compresos entre la data valor del càrrec en
compte i la data de liquidació a l'Administració corresponent, amb el criteri estàndard de repartiment de fins el 50% dels interessos
efectivament obtinguts per "la Caixa".

Multipliqui el seu negoci.
Contacti amb empreses reals, clients de "la Caixa".

- Augmenti la visibilitat del seu negoci.
- Desenvolupi i ampliï la seva xarxa de contactes professionals.
- Faci negocis tangibles sorgits de contactes digitals.
- Acosti's i experimenti l'entorn de les xarxes professionals.
- Accedeixi a informació útil del món empresarial.

Conegui com el pot ajudar CaixaNegocis Community, accedint a www.CaixaNegocis.cat. Si encara no té cap invitació, la pot demanar a
l'oficina que tingui més a prop.

Observacions:

Condicions i tarifes vàlides en la data d'impressió i subjectes a modificació segons l'evolució del mercat. Les Operacions de Crèdit i les seves condicions es
concediran en funció d'un estudi particularitzat de l'acreditat i de la seva vinculació, seguint els criteris habituals de CaixaBank, S.A., "la Caixa". Respecte a
les assegurances, la informació està subjecte a les condicions de cada pòlissa i a les condicions de subscripció.
Últims valors publicats dels índexs oficials en la data de impressió de l'oferta:   EURIBOR OFICIAL ,604, Deute Públic 2-6 Anys 3,304, IRPH-Entitats 3,181
(*) Informació no disponible en català


