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1. Condicions de contractació vàlides fins al 31-12-2019 per als col·legiats que tinguin domiciliats en un compte de CaixaBank, SA 
la quota del col·legi professional i els ingressos recurrents amb un mínim de 600 € mensuals. Compte no remunerat. Ingrés 
de xecs en euros i transferències dins de la UE per autoservei amb un límit de 50.000 € per transferència. 2. En cas que les 
targetes estiguin associades al Compte Farmacèutics. CaixaBank, SA, entitat agent de l’emissora de la targeta, CaixaBank 
Payments & Consumer, EFC EP, SAU, amb NIF A-08980153 i inscrita al Registre Oficial d’Entitats del Banc d’Espanya amb el 
codi 8776. 3. Exemple representatiu: TIN del 6,00 %. TAE del 6,17 % calculada per a un préstec de 10.000 € a un termini 
de sis anys, a disposar d’una sola vegada, sense carència. Import total a càrrec: 11.932,48 €. Import de les quotes mensuals 
de 165,73 € i una última quota de 165,65 €. Concessió subjecta a l’anàlisi de la solvència i de la capacitat de devolució del 
sol·licitant, en funció de les polítiques de risc de CaixaBank. 4. Concessió subjecta a l’anàlisi de la solvència i de la capacitat de 
devolució del sol·licitant, en funció de les polítiques de risc de CaixaBank. 

PRÉSTEC PER ALS TEUS 
PROJECTES PERSONALS

COMPTE FARMACÈUTICS 
SENSE COMISSIONS1

CaixaBank està adherit al Fons de Garantia de 
Dipòsits d’Entitats de Crèdit que preveu el Reial 
decret 16/2011, de 14 d’octubre. L’import garantit 
té com a límit 100.000 euros per dipositant en 
cada entitat de crèdit.

Aquesta xifra indica el risc del 
producte; 1/6 indica el risc més baix  
i 6/6, el més alt.
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ESTALVIA’T LES COMISSIONS 
PRINCIPALS

Amb CaixaBank, ser farmacèutic col·legiat té 
molts avantatges.

 Compte Farmacèutics  
 T’oferim el Compte Farmacèutics,1 amb 

el qual, a més de gestionar fàcilment tots 
els moviments que facis, t’estalviaràs les 
comissions de:

 Manteniment i administració

 Transferències per autoservei

 Ingrés de xecs

 Targetes
 Per ser farmacèutic i tenir contractat el 

Compte Farmacèutics, et beneficiaràs de 
les targetes de crèdit Repsol  Visa  
i Visa Classic, com també de la targeta 
Visa&Pay, gratuïtes.2

 VIA-T
 Per ser farmacèutic col·legiat ,1  

estalvia’t la quota de manteniment 
d’un VIA-T. El VIA-T permet el pagament 
dinàmic dels peatges a les autopistes, 
sense que hagis d’aturar el vehicle.

FINANÇAMENT PER A TU

T’oferim finançament per als teus projectes 
personals i els de la família.

 Préstec Professional Col·legiat
 Posem a la teva disposició un préstec3 

perquè et compris un cotxe, facis reformes 
a casa, etcètera. En definitiva, per a tot 
el que necessites al marge de la teva 
empresa/farmàcia.

 Tipus d’interès exclusiu: 6 %

 TAE: 6,17 %

 Comissió d’obertura: 0 % 

 Comissió d’estudi: 0 % 

 Comissió d’amortització o cancel·lació 
anticipada: 0 %

 Termini màxim: 6 anys 

 Import màxim: 60.000 €

FINANÇAMENT HIPOTECARI

Si estàs pensant adquirir un habitatge o adquirir 
o reformar un local comercial vinculat a la 
teva activitat professional (empresa/farmàcia), 
CaixaBank disposa de diferents modalitats de 
préstec amb garantia hipotecària4 pensades 
per satisfer les teves necessitats en condicions 
especials per pertànyer a aquest col·lectiu.

Negocis

 Oferta exclusiva per a farmacèutics col·legiats 
F

FARMACÈUTICS

A CaixaBank treballem per poder oferir solucions financeres adaptades a les teves necessitats 
personals i professionals, ara i en el futur.
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FARMACÈUTICS 

5. Exemple representatiu 1: TAE del 4,073 % calculada per un compte de crèdit de 15.000 € (en el cas que s’efectuï una única disposició 
per l’import total i tenint en compte que el capital s’amortitza en un únic pagament a la data del venciment). Termini màxim: dotze 
mesos amb renovació anual. TIN del 3,50 % fix. Comissió d’obertura del 0,50 % amb un mínim de 75 €. Sense comissió de renovació. 
Import total a càrrec: 15.600 € (capital de 15.000 € + interessos de 525 € + comissió d’obertura de 75 € + comissió de renovació de 0 €). 
Import de les quotes trimestrals de 131,25 € (només d’interessos). Exemple representatiu 2: TAE del 4,339 % calculada per a un compte 
de crèdit de 10.000 € (en el cas que s’efectuï una única disposició per l’import total i tenint en compte que el capital s’amortitza en un 
únic pagament a la data del venciment). Termini màxim: dotze mesos amb renovació anual. TIN del 3,50 % fix. Comissió d’obertura del 
0,50 % amb un mínim de 75 €. Sense comissió de renovació. Import total a càrrec: 10.425 € (capital de 10.000 € + interessos de 350 € + 
comissió d’obertura de 75 € + comissió de renovació de 0 €). Import de les quotes trimestrals de 87,50 € (només d’interessos). Concessió 
subjecta a l’anàlisi de la solvència i de la capacitat de devolució del sol·licitant, en funció de les polítiques de risc de CaixaBank. 6. Serveis de 
mitjans de pagament comercialitzats a través de CaixaBank, SA, agent de Comercia Global Payments, Entitat de Mitjans de Pagament, SL, 
amb NIF B-65466997 i inscrita en el Registre Oficial d’Entitats del Banc d’Espanya amb el codi 6802. 7. La possibilitat de contractació del 
Pack multiAssegurances Negocis està subjecta als criteris de risc de les entitats corresponents i a les condicions de contractació del Pack 
multiAssegurances Negocis. Consulta els productes que es poden incloure en el Pack multiAssegurances Negocis i les condicions a les 
ofi-cines de CaixaBank o a www.CaixaBank.cat

Informació subjecta a les condicions generals i particulars de cada pòlissa, com també a les condicions de subscripció i contractació. 
Assegurances de vida de VidaCaixa, SAU d’Assegurances i Reassegurances, i assegurances no de vida de SegurCaixa Adeslas, SA 
d’Assegurances i Reassegurances. CaixaBank, SA, operador de bancassegurances exclusiu de VidaCaixa, SAU d’Assegurances 
i Reassegurances, i autoritzat de SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances, amb NIF A-08663619 i domicili al 
carrer del Pintor Sorolla, 2-4, 46002 València, i inscrit en el Registre de Mediadors de la DGAFP amb el codi C0611A08663619.

Oferta vàlida fins al 31-12-2019. NRI: 2795-2019/09681

SOLUCIONS FINANCERES PER 
IMPULSAR EL TEU NEGOCI

ESPECIALISTA EN GESTIÓ
DE PATRIMONI

ÀMPLIA GAMMA 
D’ASSEGURANCES AMB 
COBERTURES ESPECÍFIQUES

 www.CaixaBank.cat/Negocis

PROTEGEIX EL QUE MÉS T’IMPORTA

T’oferim una àmplia gamma d’assegurances 
per protegir el teu negoci que podràs agrupar 
al Pack multiAssegurances Negocis.7

 Seguretat per al negoci
 Perquè cap situació inesperada no aturi la 

teva activitat diària, posem a la teva disposició 
SegurCaixa Negoci. Una assegurança 
que et proporciona una cobertura flexible 
i adaptable a les necessitats de la teva 
farmàcia com, per exemple, robatori, danys 
a rètols lluminosos, receptes o medicaments 
refrigerats, assistència informàtica i molt més.

 Seguretat per a tu i els que t’importen
 T’oferim una àmplia gamma d’assegurances 

de vida i accidents perquè tu i la teva família 
disposeu de la millor protecció. Davant de 
situacions inesperades, podràs disposar 
d’uns ingressos perquè l’activitat de la teva 
farmàcia no afecti el teu patrimoni familiar. 
A més, tindràs accés al millor servei i atenció 
amb les nostres assegurances de salut.

SOLUCIONS PER GESTIONAR EL  
TEU PATRIMONI

A CaixaBank posem a la teva disposició un 
especialista en assessorament que et farà un 
estudi de planificació financera personalitzat i 
et proposarà les millors respostes per cobrir les 
teves necessitats.

Tots els nostres assessors disposen d’una àmplia 
formació i et poden oferir solucions a mida 
mitjançant la nostra gran gamma de productes: 
fons d’inversió, carteres de fons, productes 
estructurats, valors, assegurances d’estalvi i 
productes de previsió.

Disposem, a més, de la solvència i garantia de 
CaixaBank Asset Management i VidaCaixa, líders 
del mercat en gestió de fons i productes de 
previsió. Pregunta-ho a l’oficina i aconsegueix el 
millor assessorament per al teu patrimoni.

SOLUCIONS PER AL NEGOCI

T’ajudem a impulsar el creixement del teu 
negoci.

 Compte de Crèdit Negocis
 Un crèdit per ajudar-te a fer-te càrrec de 

despeses i necessitats de tresoreria/liquiditat. 

 Interès fix: 3,50 % TIN

 TAE des del 4,073 %5

 Comissió d’obertura: 0,50 % (mín., 75 €)

 Comissió de no disponibilitat: 0,35 %

 Préstec Negocis
 Cobertura de les necessitats financeres4 

derivades del funcionament del negoci 
professional com ara la compra d’impressores, 
mobiliari, etcètera, en condicions especials 
per pertànyer a aquest col·lectiu.

	 Tarifes	bonificades	per	al	TPV
 Amb el TPV6 Negocis Bonificat et podràs 

beneficiar d’una tarifa reduïda a la taxa 
de descompte i manteniment o una quota 
mensual única amb la Tarifa Plana Negocis 
Bonificada. 

 Rènting
 El rènting és una fórmula que et permet 

pagar en una única quota mensual 
totes les despeses originades per l’ús 
del bé: lloguer, impostos, assegurances, 
manteniment, reparacions i assistència. Amb 
el rènting, pots treure el màxim rendiment 
dels teus vehicles i equips amb un servei 
integral i sempre en perfectes condicions. 
Consulta amb el teu gestor les solucions 
específiques de rènting que tenim per a 
la teva empresa/farmàcia.


