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Finançament
Línia de Riscs Comercials
Producte que facilita la gestió del risc dels clients que, sota un límit únic global poden disposar de totes o d'alguna de les operatives de
finançament de circulant:
- Descompte comercial i avançament de crèdits comercials.
- Finançament d'operacions de comerç exterior.
- Productes de comerç exterior (crèdits documentaris d'importació, compra de xecs sobre l'estranger, opcions sobre divises i altres
derivats, assegurances de canvi i avals i garanties).
- Avals vinculats a l'activitat comercial d'empresa.
.

.

Lísing Mobiliari - Variable
Arrendament financer, a mitjà o llarg termini, destinat a finalitats empresarials o professionals, disposa d'una opció de compra al final
del contracte.
Els diferencials es determinen en funció de la vinculació del client i del seu perfil de risc, seguint els criteris habituals de "la Caixa".
Import Segons necessitats i garantia

Termini Amortització 5 Anys

Índex Revisió EURIBOR 12M

Garantia Personal i productes de
passiu

Índex Inicial EURIBOR 12M

Periodicitat Amortització Mensual

Lísing Immobiliari
Arrendament financer de béns immobles, a mitjà o llarg termini, destinat a finalitats empresarials o professionals, disposa d'una opció
de compra al final del contracte.
Els diferencials es determinen en funció de la vinculació del client i del seu perfil de risc, seguint els criteris habituals de "la Caixa".
Import Segons garantia i aplicant la
norma de "la Caixa"

Índex Inicial EURIBOR 12M

Índex Revisió EURIBOR 12M

Termini Amortització 15 Anys

Rènting
Utilització, en règim de lloguer mensual, de determinats equips (vehicles, ordinadors, fotocopiadores, sistemes de seguretat i/o contra
incendis, centraletes telefòniques, etc.), durant un termini establert segons contracte específic.
- Permet l'ús dels béns sense necessitat de realitzar cap desemborsament per la inversió. Implica una quota mensual fixa i coneguda
al començament de l'operació.
- No immobilitza recursos financers en béns que necessiten una contínua renovació, permetent adaptar-se a l'evolució tecnològica
dels béns existents en el mercat.
- No exigeix l'amortització dels béns perquè no són propietat de l'usuari i les quotes dels béns en rènting són 100% deduïbles
fiscalment.
- Els avantatges econòmics obtinguts per CaixaRenting en la compra dels béns (en especial vehicles) repercuteixen íntegrament a
favor dels usuaris.
Consulti les nostres ofertes a www.caixarenting.cat
.

.

Confirming
El Confirming gestiona els pagaments als proveïdors de l'empresa, tot oferint finançament automàtic a aquests proveïdors, una vegada
es disposa de la conformitat del pagament.
Avantatges per a l'empresa:
- Homogeneïtzació del sistema de pagament a proveïdors.
- Regulació de la seva tresoreria (unifica els fluxos de pagaments).
- Ofereix als seus proveïdors finançament automàtic.
- Automatització de la gestió de pagaments a proveïdors mitjançant Banca Electrònica.
Avantatges pels proveïdors:
- Agilitat en el cobrament.
- Sistema de finançament ràpid i fàcil.
- Elimina els comptes a cobrar en el seu Balanç.
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i-Factoring
Molt més que un finançament.
El Factoring és un servei de gestió i finançament de les vendes a clients.
El servei de factoring de "la Caixa" és el producte idoni per a les empreses que volen cobrir el risc d'insolvència dels seus clients, així
com anticipar, en qualsevol moment, les vendes a termini a través de Línia Oberta Empreses o de la seva oficina de "la Caixa".
Així mateix, la gestió electrònica a través de CaixaFactura és còmoda i senzilla, ja que l'emissor envia i signa la factura i els altres
documents a través de Línia Oberta, i quan el deutor ha acceptat la factura, aquesta ja està preparada per anticipar-ne l'import.
.

.

Estalvi
Compte Corrent Indexat a l'Euribor
El compte corrent que paga segons el tipus d'interès en cada moment.
Dipòsit de diners a la vista que permet realitzar ingressos i reintegraments en qualsevol moment. És de lliure accés i disposició
mitjançant talonari de xecs, targetes de "la Caixa", autoservei i Línia Oberta.
La remuneració és variable, referenciada a l'Euribor i creixent en funció del saldo.

Pagarés Caixa
Són actius financers de rendiment implícit emesos per "la Caixa". Permeten invertir puntes de tesoreria. No estan subjectes a retenció a
compte del Impost de Societats.

Serveis
Línia Oberta
Ara tindrà un control absolut sobre els comptes. La seva oficina personal, les 24 hores del dia.
Li permet realitzar les operacions que necessiti, a través d'Internet, les 24 hores del dia 7 dies a la setmana.
INFORMACIÓ:
- Tresoreria: Saldo, extracte per pantalla i mitjançant fitxer (Norma 43 del C.S.B.).
- Cotitzacions: Bitllets i Divises Moneda Estrangera, Valors, etc.
- Inversions: Dipòsits Deute Pública, Termini, Fons d'Inversió, etc.
- Crèdits: Descompte comercial, Préstecs (condicions, simulació, etc.)
- Serveis: Compres amb targetes, domiciliació de rebuts, etc.
ORDRES:
- De Pagament: Traspassos, Transferències, emissió de Carta-Xec, Carta-Pagaré, Carta-Xec Garantit, etc.
- De Cobrament: Emissió de rebuts, Devolucions, etc.
- D'Inversió - Desinversió: Compra-venda de valors.
- Sobre serveis: Petició de talonaris, canvi de modalitat en el pagament amb targetes de crèdit, etc.
Quota:

Gratuïta durant el primer any.

Nota:

Els productes i serveis acreditaran llurs corresponents comissions.

Servei de Centralització de Fons
PRESTACIONS: En acabar el dia, traspassa els saldos dels diversos comptes a un únic compte, de manera que s'optimitza la gestió
de la tresoreria tant pel que fa a la compensació de saldos negatius amb els positius, com pel que fa a majors tipus d'interès pel fet
d'aconseguir trams de saldo mig més alts.
USUARIS INTERESSATS:
- Empreses i entitats amb delegacions o amb diversos dipòsits.
- Empreses i entitats que vulguin separar els comptes dels diversos temes o assumpte, tot optimitzant la tresoreria.
ACCÉS: A través del servei Línia Oberta.
CONDICIONS ECONÒMIQUES: Gratis el primer any
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CaixaFactura
El servei de facturació electrònica de "la Caixa" permet la gestió integral de les factures entre empreses amb totes les garanties legals i
fiscals. Substitueix les factures en paper per les factures electròniques.
"CaixaFactura" aporta la firma avançada (autoritzada per la AEAT) de "la Caixa" per firmar individualment les factures, permet annexar
documents a les factures, permet el tractament de diferents tipus de factures (original, autofactura, duplicats, rectificatives,...), així com
el seu arxiu i custodia.

Gestió on-line de xecs i pagarés
Ingressi els seus xecs immediatament amb total tranquil·litat i sense moure's de la seva empresa.
A "la Caixa" podrà gestionar l'ingrés de xecs i pagarés des de la seva empresa, a qualsevol hora del dia, a través del servei de Gestió
"on-line" de xecs i pagarés. Aquest serveix li ofereix els següents avantatges:
- Podrà capturar i transmetre dades i imatges dels documents a ingressar des de la seva pròpia empresa.
- L'abonament al seu compte es realitzarà el mateix dia de la transmissió (en transmissions realitzades en dies hàbils y fins les 16:30
hores) i amb la millor valoració.
- Els documents originals els podrà entregar posteriorment a la seva oficina de "la Caixa" o, si ho prefereix, li passarem a recollir.
- Disposarà d'un arxiu històric de dades e imatges, sent visualitzables tots els documents des del propi extracte del compte corrent.
- Tindrà al seu abast informació immediata sobre les possibles devolucions.
Sol·liciti-ho a la seva oficina de "la Caixa".
Documents tramitables:

- Xecs i pagarés de compte corrent
- Pagaments domiciliats
- Traveller xecs en euros
- Xecs carburant

Targeta MasterCard Corporate
Una targeta destinada exclusivament a empreses. Targeta de crèdit mensual 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).
- Servei Caixaprotect amb el qual tindrà protegida la seva targeta en cas d'ús fraudulent, pèrdua o robatori.
-Inclou assegurança d'infidelitat d'empleats, que protegeix a l'empresa de les operacions realitzades fraudulentament pels seus
empleats.
- Assegurança d'accidents (en els viatges pagats amb la targeta).

SegurCaixa Previsió Professional
És una assegurança que cobreix una indemnització diària per malaltia o accident en cas de baixa laboral que es cobra segons un
barem, sense haver d'esperar l'alta mèdica.
Aquest barem estableix els dies d'indemnització segons la malaltia o l'accident origen de la baixa laboral.
Indicat especialment per a professionals liberals, treballadors autònoms o empresaris que facin una feina remunerada.

VidaCaixa Convenis
Es una assegurança que permet a les empreses acomplir amb les obligacions contemplades en els convenis col·lectius sectorials que
estableixin l'obligació d'indemnitzar econòmicament als seus treballadors en cas de mort o incapacitat.
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Vida Pimes
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 successius.

Adeslas Pimes
L'Adeslas Pimes és una assegurança mèdica que posa a disposició de les empreses una cobertura mèdica privada de qualitat per als
seus empleats. Ofereix a les empreses l'oportunitat d'incentivar els treballadors amb un producte de qualitat que aporta avantatges
fiscals interessants i que els facilita una assegurança d'assistència mèdica privada amb les millors cobertures del mercat i la qualitat i el
compromís de "la Caixa".

Accidents Pimes
Contracti l'Assegurança d'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 successius.

SegurCaixa Indústria
El SegurCaixa Indústria és una assegurança que té com a finalitat proporcionar cobertura als béns i al patrimoni de petites i mitjanes
empreses en les quals es pugui dur a terme una activitat industrial, tant de reparació o manipulació com de fabricació, i també als
magatzems corresponents (amb activitat o sense).

Online Community
És una xarxa social exclusiva per a autònoms i empreses clients de "la Caixa". En aquesta plataforma de negocis podrà:
1. Augmentar la visibilitat del seu negoci a Internet.
2. Desenvolupar la seva xarxa de contactes professionals per generar noves oportunitats.
3. Realitzar negocis tangibles sorgits de contactes digitals.
4. Acostar-se a l'entorn de les xarxes professionals i aprendre experimentant.
5. Accedir ràpidament a informació útil relacionada amb el món de l'empresa.
6. Comptar amb la seguretat de pertànyer a una xarxa on totes les empreses estan validades per "la Caixa".
Més informació a la seva oficina o a http://caixaempresaonlinecommunity.com

Altres
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Per a més informació i atenció especialitzada:
Podeu dirigir-vos al Centre d'Empreses de "la Caixa" que tingueu més proper. A continuació els detallem:
8632 SANT FELIU - Av. Montejurra, 31-37 - St. Feliu Llobregat
8630 EL PRAT - Osona, 2 - El Prat de Llobregat
8631 BCN-ZONA FRANCA - Foc, 30-36 - Barcelona
8635 BCN-LAIETANA - Via Laietana, 56 - Barcelona
8636 BCN-GLORIES - Pallars, 193 - Barcelona
8637 BCN-DIAGONAL - Diagonal, 662-664 - Barcelona
8668 DIAGONAL-ARIBAU - Aribau, 185-187 - Barcelona
8600 BADALONA - Francesc Layret, 86-88
8633 CERDANYOLA - Ctra. Barcelona, 173
8610 GRANOLLERS - Pallars, 2
8611 MARTORELL - Plaça del Vi, 7
8607 SABADELL - Plaça Pedregar, 6 pral.
8638 TERRASSA - Rbla. del Pare Alegre, 48-54

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 ,506, Deute Públic 2-6 Anys 3,304, IRPH-Entitats 3,252
(*) Informació no disponible en català
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