FUNCIONARIS

Informació exigida per l’OM ECC/2316/2015: Compte Nòmina
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.
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Aquesta xifra indica el risc del
producte; 1/6 indica el risc més baix
i 6/6, el més alt.

Si ets funcionari i domicilies la nòmina,
emporta’t un smart TV

COMPTE NÒMINA SENSE
COMISSIONS2

EMPORTA’T1 UN SMART TV
SAMSUNG DE 101 CM (40”)

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

Domicilia ara la teva nòmina
Si ets funcionari i encara no tens la nòmina
domiciliada a CaixaBank, ara és el millor
moment per fer-ho. Perquè, a més dels
múltiples avantatges que t’oferim, si domicilies
la nòmina amb un import mínim de 600 €,
així com tres rebuts, i fas tres compres amb
targeta al trimestre, amb una permanència
d’entre 24 i 48 mesos, et podràs emportar1
un smart TV Samsung de 101 cm (40”)
amb Connect Share Movie, que et permet
connectar un USB o disc dur per gaudir en
Full HD de totes les teves pel·lícules, fotos i
cançons.

Avantatges exclusius
A més, per formar part d’aquest col·lectiu
d’alt valor, et podràs beneficiar de múltiples
avantatges.
Compte Nòmina
Podràs gaudir d’un compte corrent o
llibreta d’estalvi exemptes de comissions2
d’administració i de manteniment, així
com ingrés de xecs gratis en euros i
transferències dins de la Unió Europea per
autoservei amb un límit de 50.000 € per
transferència.
Targetes
Et beneficiaràs de les targetes de crèdit Visa
Repsol
i Visa Classic, i també de la
targeta Caixa Oberta de dèbit, gratis.3 A
més, podràs disposar del servei d’AlertesNòmina al teu mòbil.
VIA-T
Estalvia’t la quota d’alta del servei i el
cost de manteniment. La targeta VIA-T
permet el pagament dinàmic dels peatges
a les autopistes, sense que hagis d’aturar
el vehicle.

1. Promoció vàlida fins al 31-12-2018 o fins que se n’exhaureixin les existències (2.500 televisors) per al personal que rebi la
nòmina de les entitats indicades. La promoció té la consideració de remuneració en espècie, subjecta a ingrés al compte segons
la normativa fiscal vigent. No acumulable a altres promocions de domiciliació de la nòmina fetes posteriorment a l’1-1-2015. En
cas d’incompliment, es cobra una penalització de 449 € pel televisor. 2. Condicions vàlides des de la primera nòmina domiciliada
a CaixaBank i sempre que aquesta nòmina provingui de l’entitat indicada. 3. En cas que el pack estigui associat a un Compte
Nòmina de CaixaBank, SA, entitat agent de l’emissora de la targeta, CaixaBank Payments, EFC EP, SAU, amb NIF A-58513318 i
inscrita en el Registre Oficial d’Entitats del Banco de España amb el codi 8788. La concessió de la targeta de crèdit està 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 Payments.
Totes les operacions estan subjectes als requisits de concessió de risc de CaixaBank.
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Finançament

Comença a gaudir now

Préstec Nòmina Col·lectius4
Amb el Préstec Col·lectius podràs disposar
d’un préstec de fins a 60.000 € per al que
necessitis i quan vulguis, sense comissió
d’obertura, amb un termini màxim de
sis anys i amb un tipus d’interès TIN
del 6 %.

INTERÈS NOMINAL AMB LA
BONIFICACIÓ MÀXIMA

UN PRÉSTEC AL 6 % TIN DE
FINS A DEU VEGADES LA TEVA
NÒMINA4

Préstec Estudia Grau/Màster5
Amb aquest préstec, si vols, podràs
finançar els teus estudis superiors i els
estudis de tots els membres de la unitat
familiar, amb un tipus d’interès exclusiu de
l’euríbor + 3,50 % amb una carència de
fins a cinc anys i un termini de fins a deu
anys.

Amb now de CaixaBank, tots els avantatges
que vols van amb tu allà on vagis.
Nova app CaixaBank: amb un redisseny
complet, noves funcionalitats i amb
intel·ligència artificial.
Les Meves Finances: la manera més
còmoda i senzilla de gestionar tots els
teus comptes, rebuts i targetes siguis on
siguis.
Pagament amb el mòbil o l’smartwatch:
a qualsevol establiment de la manera
més fàcil, ràpida i segura. I gestiona les
targetes on vulguis i quan vulguis amb
CaixaBank Pay.
Nova app CaixaBank Sign: et permet
signar totes les operacions amb un clic i
des de qualsevol lloc.
La revolució de les oficines bancàries:
quan ens vegem, que sigui de tu a tu i
amb un cafè.
Necessites un préstec? En només un clic.
Et pots fer client en uns minuts: des de
casa i amb una videotrucada.

Consulta la resta de l’oferta
per a funcionaris a la teva oficina.

4. Exemple representatiu. TIN: 6,00 %. TAE: 6,17 %, calculada per a un préstec de 10.000 € a un termini de sis anys. Import total
degut: 11.932,48 €. Import de les quotes mensuals: 165,73 € i una última de 165,65 €. 5. Primer exemple representatiu. TAE variable
del 3,464 %, calculada per a un préstec de 10.000 € (revisió anual d’interessos), per disposar d’una sola vegada, sense carència
de capital. TIN: 3,309 % variable. Termini: cinc anys. Comissió d’obertura: 0,25 %. Sense comissió d’estudi. Import total degut:
10.888,85 € (capital 10.000 € + interessos 863,85 € + comissió d’obertura 25 € + comissió d’estudi 0 €). Import de les quotes
mensuals: 181,06 € i una última de 181,31 €. Segon exemple representatiu. TAE variable del 3,611 %, calculada per a un préstec de
10.000 € (revisió anual d’interessos), per disposar d’una sola vegada, sense carència de capital. TIN: 3,309 % variable. Termini: dos
anys. Comissió d’obertura: 0,25 %. Sense comissió d’estudi. Import total degut: 10.373,35 € (capital 10.000 € + interessos 348,35 €
+ comissió d’obertura 25 € + comissió d’estudi 0 €). Import de les quotes mensuals: 431,18 € i una última quota de 431,21 €.
Aquesta TAE variable s’ha calculat suposant que els índexs de referència no varien; per tant, aquesta TAE variable fluctuarà amb les
revisions del tipus d’interès. El finançament de la matrícula de cada curs s’ha d’acreditar amb documentació oficial de l’escola on
es fan els estudis i on es mostra l’import i la durada d’aquests estudis. La carència de capital és opcional. L’import total degut amb
carència és superior a l’import total degut sense carència.

Per a més informació,
consulta www.CaixaBank.cat

* Tipus d’interès nominal referenciat a l’euríbor oficial (-0,190 % publicat al BOE núm. 108 de 4 de maig de 2018).
NRI: 2272-2018/09681

