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Finançament
Compte de Crèdit
Li oferim la solució més flexible per a les seves necessitats de tresoreria a curt termini.
Finançament flexible per afrontar les necessitats canviants de tresoreria generades per l'activitat habitual del negoci.
La seva operativa és idèntica a la d'un compte corrent, permet tot tipus de càrrecs i abonaments, en que la disponibilitat de
fons no pot sobrepassar el límit concedit. Pot formalitzar-se sobre un compte corrent ja existent.
Import Segons garantia i aplicant la
norma Caixa
Garantia Personal i productes de
passiu
Termini Amortització 12 Mesos
Índex Inicial

Diferencial Inicial

2,00 %

Periodicitat Amortització

Trimestral

Índex Revisió EURIBOR 3M

Comissió Obertura 0,50 %

Diferencial Revisió

Comissió Estudi 0,00 %

Periodicitat Revisió

1,50 %
Trimestral

Comissió No Disponib. 0,50 %

CECA
Tots els diferencials seran considerats mínims.

Observacions

Lísing Mobiliari
Arrendament financer, a mitjà o llarg termini, destinat a finalitats empresarials o professionals, disposa d'una opció de compra
al final del contracte.
Import Segons garantia i aplicant la
norma Caixa
Garantia Personal i productes de
passiu
Termini Amortització 60 Mesos
Índex Inicial

CECA

Diferencial Inicial

Índex Revisió EURIBOR 12M

Comissió Obertura 0,75 %

Diferencial Revisió

1,50 %

Comissió Estudi 0,00 %

Periodicitat Revisió

Anual

Liquidació

Cànon francès per
avançat

Periodicitat Amortització

Comissió Cancel.lació 1,00 %
Imp. Mín. Obertura 36 €

Mensual

1,50 %
Tots els diferencials seran considerats mínims.

Observacions

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.
Import Segons garantia i aplicant la
norma Caixa
Garantia Personal i productes de
passiu
Termini Amortització 10 Anys
Índex Inicial

Índex Revisió EURIBOR 12M

Periodicitat Amortització

Diferencial Revisió

1,25 %

Comissió Obertura 0,25 %

Periodicitat Revisió

Anual

Liquidació

Cànon francès per
avançat

Mensual

Comissió Estudi 0,25 %
Comissió Cancel.lació 1,00 %

CECA

Diferencial Inicial
Observacions

1,25 %
Tots els diferencials seran considerats mínims.

Avals
Garantir l'acompliment de determinats compromisos amb proveïdors, així com amb l'Administració Pública.
Comissió Obertura 0,50 %
Plazo

Comissió Estudi 0,00 %

Comissió Risc 1,25 %

1 año

Préstec Equipament - Interès euribor
Préstec personal per a realització de reformes i millores, adquisició de béns d'equipament i inversions per a l'activitat
empresarial.
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Import Segons garantia i aplicant la
norma Caixa
Garantia Personal i productes de
passiu
Termini Amortització 5 Anys
Termini Carència 0 Anys
Índex Inicial

Índex Revisió EURIBOR 12M

Comissió Obertura 1,00 %

Diferencial Revisió

1,50 %

Periodicitat Revisió

Anual

Comissió Amortització 0,50 %

Cànon francès

Comissió Cancel.lació 0,50 %

Liquidació

Periodicitat Amortització

Mensual

Comissió Estudi 0,00 %

Imp. Mín. Obertura 36 €

CECA

Diferencial Inicial

1,50 %
Tots els diferencials seran considerats mínims.

Observacions

Préstec Hipotecari: Despatx Professional - Ref. IRPH
Adquisició de despatx professional
Import Segons garantia i aplicant la
norma Caixa
Garantia Hipotecària
Termini Amortització 10 Anys
Termini Carència 0 Anys
Índex Inicial

Índex Revisió IRPH-CAIXES
Diferencial Revisió

0,25 %

Periodicitat Revisió

Anual

Liquidació

Cànon francès

Periodicitat Amortització

Mensual

Comissió Obertura 1,00 %
Comissió Estudi 0,00 %
Comissió Amortització * 0,50 %
Comissió Cancel.lació *

0,50 %

Imp. Mín. Obertura 300 €

IRPH-CAIXES

Diferencial Inicial

0,00 %

Interès inicial: mínim 6,70%. Tots els diferencials seran considerats mínims.
Observacions
* S'aplicaran comissions d'Amortització i Cancel.lació o bé Compensacions per desistiment segons el que determina la
"Nueva Ley Del Mercado Hipotecario" (41-2007)

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
.

.

Hipoteca Oberta per adquisició d'habitatge - Ref. Euribor
Finançament de l'adquisició d'un habitatge habitual que li permet:
- Finançar fins al 80% del valor de la garantia de l'habitatge.
- Redisposar del capital amortitzat per al finançament de consum a preus molt competitius.
- Modificar a l'alça o a la baixa les quotes.
- Disposar de fins a 24 mesos de quota reduïda en qualsevol moment de la vida del préstec (durant els quals vostè només
pagarà interessos).
- Contractar una assegurança que cobreix les quotes o el pagament del deute davant de situacions inesperades (Seviam).
- Possibilitat de triar entre quota creixent i constant.
Tarifes de preus i comissions personalitzades, més avantatjoses en funció del grau de vinculació de cada client.
Termini amortització: 25 Anys
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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.

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.

Gestió de Cobraments
Gestió de cobraments on-line: fàcil, àgil i ràpida.
"la Caixa" facilita la gestió integral dels cobraments, tant en euros com en divises.
Ingressos de xecs en euros:

Sense comissió

Devolució de xecs en euros:

50 % de tarifa estàndard

Targeta MasterCard Professional
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.

Assegurança d'Accidents gratuïta
Els professionals vinculats amb "la Caixa" gaudiran d'una assegurança de vida en cas d'accident de 12.000 Euros.
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SegurCaixa Auto
És una assegurança que cobreix els riscos ocasionats per la conducció de turismes per a ús particular.
Descompte especial per a col·legiats del 10% sobre l'import de la prima del primer any i del 5% per anys successius.

SegurCaixa Negoci
SegurCaixa Negoci és una assegurança Multirrisc que protegeix el seu negoci davant de diferents imprevistos que puguin
afectar-li.
Descompte especial per a col·legiats del 10% sobre l'import de la prima.

Vida Col·lectiu
És una assegurança de vida que cobreix les persones que integren un col·lectiu davant del risc de defunció o incapacitat
permanent absoluta per malaltia o accident.
Vida Col·lectiu cobreix els assegurats durant les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any.
Descompte per a col·legiats del 10% sobre l'import de la prima.

Accidents Col.lectiu
És una assegurança que cobreix a les persones que integren un col·lectiu en front del risc de patir un accident que pugui
causar la defunció o la incapacitat permanent absoluta.
Accidents Col·lectiu cobreix els assegurats durant 24 hores del dia, els 365 dies de l'any.
Descompte per col·legiats del 10% sobre l'import de la prima.

VidaCaixa 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.
Descompte per a col·legiats del 10% sobre l'import de la prima.

Pla de Pensions del Col·legi Oficial de Graduats Socials de Barcelona
El Col·legi Oficial de Graduats Socials de Barcelona està integrat com a promotor en el PlanCaixa Col·legis Professionals i
Associacions. Aquest és un Pla de Pensions del sistema associat, de promoció conjunta i d'aportació definida. Permet
l'accès a un Pla de Pensions promogut pel seu Col·legi amb millors condicions que la mitjana del mercat.
Els partícips són els col·legiats i les aportacions seran a nom i a càrrec del mateix.
Modalitat del Pla: 658. El codi de col·lectiu del Pla és el 2115.

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 "La Caixa".
Últims valors publicats dels índexs oficials en la data de impressió de l'oferta: CECA 4,875, IRPH-CAIXES 3,123, EURIBOR OFICIAL 1,231
(*) Informació no disponible en català

4/4

