
De la mateixa manera que tu et preocupes per fer les coses fàcils per als teus clients, a CaixaBank 
ens comprometem a fer-les fàcils per a tu. Per això, posem a la teva disposició un gestor 
especialista que treballarà per oferir-te les solucions que millor s’adaptin al teu negoci.

  Dia a dia  

Gestiona el teu negoci d’una manera àgil i amb tots els avantatges: 

Compte Negocis sense comissions1 de: 

Manteniment i administració 

Les quotes d’emissió i de manteniment de dues targetes de crèdit Visa Negocis2 

Ingressos il·limitats de xecs i transferències il·limitades per autoservei 

CaixaBankNow i correspondència on-line 

Ingressos de diners les 24 hores pel caixer automàtic 

Targeta Visa Negocis2 

Flexibilitat en el pagament 

Bonificació	del	2	%	en	carburants	a	les	Estacions	de	Servei	Repsol,	Campsa	i	Petronor,	així	
com factura mensual amb l’IVA desglossat, disponible a CaixaBankNow 

Un VIA-T gratuït3 

Amb la seguretat de CaixaBankProtect®4

I a més, podràs disposar gratuïtament d’un compte addicional (TAE 0 %, TIN 0 %) i de 
dues targetes de crèdit addicionals sense comissió d’emissió i manteniment per a la teva 
economia familiar.5
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1. El	compte	té	una	comissió	d’administració	i	de	manteniment	de	0	€/mes,	sempre	que	el	client	tingui:	a)	un	mínim	de	750	€	d’ingressos	al	mes;	b)	domiciliat
el	pagament	de	la	Seguretat	Social	d’autònoms	(només	per	a	persones	físiques),	i	c)	domiciliat	algun	dels	següents	pagaments	de	negoci:	impostos	de
l’activitat	professional	(un	mínim	d’un	pagament	els	últims	tres	mesos),	nòmina	dels	treballadors	(un	mínim	d’un	pagament	els	últims	tres	mesos),	quotes
del	règim	general	de	la	Seguretat	Social	dels	empleats	(un	mínim	d’un	pagament	els	últims	tres	mesos),	rebuts	de	subministraments	bàsics	(un	mínim	de
tres	pagaments	els	últims	tres	mesos)	o	compres	amb	targeta	de	crèdit	o	dèbit	comercialitzada	per	CaixaBank	i	domiciliada	en	un	dipòsit	de	CaixaBank	(un
mínim	de	tres	operacions	els	últims	tres	mesos).	A	més,	has	d’utilitzar	sempre	exclusivament	els	canals	electrònics	per	a	les	operacions	següents:	pagament
de	rebuts	i	impostos,	reintegraments	d’efectiu,	traspassos	i	transferències	(emeses	en	euros,	amb	destinació	a	la	UE,	import	no	superior	a	20.000	€,	no
urgents	ni	amb	la	data	valor	el	mateix	dia,	amb	les	dades	completes	i	correctes),	ingrés	de	xecs	en	euros	domiciliats	en	una	entitat	financera	a	Espanya,
sol·licitud	de	talonari	i	consultes	de	posició,	saldo	o	extracte.	Si,	tot	i	poder-se	efectuar	per	autoservei,	les	operacions	esmentades	es	fan	presencialment
a	la	finestreta	d’una	oficina,	tenen	un	cost	addicional	de	2	€	al	preu	del	servei	utilitzat.	Els	saldos	dipositats	al	compte	no	generen	interessos	a	favor	del
client. Compte totalment bonificat: 0 % TAE, 0 % TIN. 2. 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	&	Consumer.	La	quota	de	manteniment	és	gratuïta	el	primer	any	i	els
posteriors	si	es	factura	amb	la	targeta	un	mínim	de	2.000	€	anuals	en	compres.	També	és	gratuïta	si	s’associa	la	targeta	al	Compte	Negocis.	CaixaBank,	SA,
entitat	agent	de	l’emissora	de	la	targeta,	CaixaBank	Payments	&	Consumer,	EFC	EP,	SAU,	amb	NIF	A-08980153	i	inscrita	en	el	Registre	Oficial	d’Entitats	del
Banco	de	España	amb	el	codi	8776.	El	sistema	de	protecció	de	fons	de	clients	usuaris	de	serveis	de	pagament	triat	per	CaixaBank	Payments	&	Consumer	és
el	dipòsit	en	un	compte	separat	obert	a	CaixaBank,	SA.	3.	Quota	d’alta	i	manteniment	d’un	VIA-T	gratuïta	per	a	les	persones	físiques	pel	fet	de	ser	titulars
d’aquesta	targeta	i	tenir	domiciliat	prèviament	el	pagament	de	les	assegurances	socials	d’autònoms	a	CaixaBank.	Si	no	es	compleixen	les	condicions,	la
quota	és	de	25	€	a	l’any.	4. Pots consultar les condicions del servei CaixaBankProtect®	a	www.CaixaBank.cat/CaixaBankProtect	5. Disponible només per
a	negocis	persones	físiques.

  Amb Food&Drinks ens adaptem  

  al teu negoci de restauració  

Food&Drinks
PUBLICITAT

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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  MyCommerce  

Per facilitar-te les vendes

Posem a la teva disposició solucions avançades perquè puguis fer els cobraments als teus clients 
fàcilment.	Gràcies	a	la	nostra	última	tecnologia,	el	teu	TPV6 podrà fer molt més que cobrar. 

 Avantatges en els cobraments amb targeta 

 Àmplia acceptació de targetes i altres mitjans de pagament amb tecnologia contactless, com 
el mòbil i les polseres. 

	 Abonament	de	les	vendes	abans	de	les	8	hores	de	l’endemà,	cada	dia	de	la	setmana.	

	 Assistència	telefònica	especialitzada	les	24	hores,	amb	servei	els	365	dies	de	l’any,	i	solució	
d’avaries	en	menys	de	24	hores	els	dies	feiners.	

 Impulsa el teu negoci cap a la digitalització i amplia els teus canals de venda 

	 Si	no	tens	web,	però	vols	fer	vendes	on-line a través de les xarxes socials i WhatsApp, et 
presentem	SocialCommerce.	

	 Si	tens	el	teu	web,	Cyberpac	o	Addon	Payments	és	la	millor	solució	per	acceptar	pagaments	a	
la teva botiga on-line d’una manera simple i segura. 

 Tarifes competitives per al TPV 

Gaudeix d’una tarifa de descompte i manteniment adaptada al teu negoci. 

Per fer créixer el teu negoci

I, a més, millora l’experiència de venda amb més serveis per al teu negoci: 

 Commerce Analytics 

	 La	solució	que	t’ajuda	a	identificar	noves	oportunitats	de	negoci,	prendre	millors	decisions	i	
incrementar les vendes. 

	 Visualitza	les	operacions	en	temps	real.	Analitza	el	detall	de	les	liquidacions.	

	 Descobreix	el	perfil	dels	teus	clients	i,	en	funció	del	gènere	i	de	l’edat,	compara’l	amb	la	
competència. 

	 Esbrina	la	procedència	dels	teus	clients	actuals	i	dels	potencials.	

 Coneix el patró de consum al teu comerç i a la competència. 

 Multidivisa 

 Permet als teus clients estrangers pagar en la seva pròpia moneda les compres fetes amb 
targeta i obtingues ingressos addicionals per cada operació.

TPV Tablet Restauració, la millor solució per gestionar el teu negoci

Una solució integral amb tot el que cal per millorar la gestió del teu negoci. Posem a la teva 
disposició el software de gestió, amb multitud de funcionalitats àgils i dinàmiques, i l’equip del 
punt de venda amb tots els elements necessaris per cobrar amb targeta i en efectiu en funció del 
teu tipus de negoci. 

 Software de gestió 

 Vendes amb targeta  
i efectiu

 Tiquets

 Factures

	 Existències

	 Estadístiques

 Proveïdors

 Gestió de sales

 Gestió d’al·lergògens

	 Escandalls

	 Modificadors

 Divisió del compte 

 Hardware

 Pantalla tàctil  Impressora i calaix d’efectiu

 Lector de targetes per al cobrament integrat amb targetes de crèdit i de dèbit
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Serveis exclusius 
del TPV

Food&Drinks



  Ferran Adrià t’ajuda a reiniciar el teu negoci  

CaixaBank ha creat juntament amb elBullifoundation el nou CaixaBankLab Campus per 
reiniciar el teu negoci.	Es	tracta	d’un	campus virtual per a la restauració que posa a la teva 
disposició les receptes de gestió de Ferran Adrià perquè puguis analitzar la teva situació i 
buscar la millor fórmula per reprendre el negoci	després	del	confinament.

I perquè puguis començar, avui mateix, a millorar la gestió del teu negoci i a impulsar-ne el 
creixement, ja et pots descarregar, de manera gratuïta, les guies creades en col·laboració amb 
Ferran Adrià i elBullifoundation entrant a www.CaixaBankLab-campus.com

Descobreix les receptes de gestió de Ferran Adrià

Durant el programa, Ferran Adrià, el seu equip d’elBullifoundation i experts de CaixaBank 
impartiran cada setmana seminaris digitals gratuïts on compartiran coneixements i les 
eines necessàries per fer progressar el teu negoci de restauració.	Eines	com	el	document	
d’identitat empresarial, la nova eina de referència al sector que et facilitarà la comprensió del 
restaurant	a	partir	del	coneixement	i	la	reflexió	sobre	les	seves	característiques	principals.		

Programa formatiu on-line exclusiu  

El	programa	es	desenvoluparà	a	través	de	la	plataforma	www.CaixaBanklab-campus.com  
on, a més de poder plantejar preguntes, també es podran trobar materials complementaris 
relacionats amb la gestió del negoci i amb la gastronomia.

Per a donar-te d’alta al campus només cal que enviïs un e-mail a  
acceso@caixabanklab-campus.com sol·licitant-ne l’accés.	En	un	termini	de	24	a	48	hores	
laborables com a màxim rebràs la resposta amb què podràs entrar a la plataforma. Una vegada 
t’hagis	donat	d’alta,	podràs	modificar	la	contrasenya.
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Seminaris  
digitals gratuïts 
per impulsar  
el teu negoci

Més de 120.000 
descàrregues de  
Mise en place i  
Food & Beverage

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	Banco	de	España	amb	el	codi	6802.	El	sistema	de	protecció	de	fons	de	clients	usuaris	de	
serveis	de	pagament	triat	per	Comercia	Global	Payments	és	el	dipòsit	en	un	compte	separat	obert	a	CaixaBank,	SA.



  Finançament  

Amb	la	nostra	oferta	de	finançament,7 t’ajudem a trobar la millor manera d’avançar  
en el teu negoci. 

 Finançament de circulant 

	 Ens	adaptem	al	teu	negoci	perquè	puguis	finançar	les	compres	o	anticipar	els	cobraments	amb	
un compte de crèdit7 per a negocis amb condicions especials. 

 Finançament d’inversions 

 Fes realitat els teus projectes, tant per a reformes com per a l’adquisició del local del teu 
negoci, ja que CaixaBank disposa d’un préstec personal7 per a negocis i de diferents modalitats 
de préstec amb garantia hipotecària7 pensades per satisfer les teves necessitats amb condicions 
especials. 

 Altres solucions de finançament i serveis per al teu negoci 

	 Préstecs	MicroBank,	ICO	i	BEI	

	 Lísing	

 Tecnologia, mobiliari, electrodomèstics, vehicles, entreteniment i formació de la mà de 
partners de referència 

  Solucions en rènting  

T’oferim un lloguer a llarg termini que et permetrà disposar del bé o del vehicle que  
vulguis,	amb	tots	els	serveis	necessaris	per	al	seu	ús	inclosos	en	una	única	quota	mensual.	 
Sense	entrada	inicial,	permet	conèixer	per	endavant	tots	els	costos	i,	d’aquesta	manera,	 
evita les despeses inesperades. 

 Tecnologia 

 Mobiliari 

	 Electrodomèstics	

 Vehicles
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7.	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	l’entitat.	8. Consulta les 
condicions	de	contractació	del	Pack	multiAssegurances	Negocis,	així	com	les	assegurances	que	s’hi	poden	incloure,	a	qualsevol	oficina	de	CaixaBank	o	a	
www.CaixaBank.cat 9.	Consulta	els	avantatges	de	fidelització	i	les	condicions	de	subscripció	i	contractació	dels	productes	a	qualsevol	oficina	de	CaixaBank	
o	a	www.CaixaBank.cat.	Informació	subjecta	a	les	condicions	de	contractació	i	subscripció	de	les	companyies	asseguradores,	així	com	a	la	fiscalitat	vigent.	
Consulta	l’oferta	de	productes	de	salut	per	a	Astúries,	Navarra,	Cantàbria	i	el	País	Basc	a	qualsevol	oficina	o	a	www.CaixaBank.cat	

T’ajudem a 
avançar en  
el teu negoci



  Dormir tranquil  

Àmplia gamma d’assegurances per protegir-te tant a tu i els teus com el teu negoci. A més, podràs 
obtenir avantatges pel fet d’agrupar-les al Pack multiAssegurances Negocis.8

 Assegurances per al teu negoci 

 Assegura els béns i el patrimoni del teu negoci i la teva activitat amb l’assegurança exclusiva 
per al teu negoci (SegurCaixa MyBox Negocis Restauració) i l’assegurança d’auto 
negoci. A més, protegeix-te davant de reclamacions de tercers amb les assegurances de 
responsabilitat civil. 

 Assegurances per a tu i per als teus 

 Perquè l’activitat del teu negoci no afecti el patrimoni familiar, disposes d’una àmplia gamma 
d’assegurances de vida i accidents	perquè	tu	i	la	teva	família	pugueu	disposar	d’un	suport	
econòmic davant de situacions imprevistes. 

 A més, tindràs accés al millor servei i a la millor atenció amb les nostres assegurances de 
salut i sistemes de seguretat. 

 Pack multiAssegurances 

 Agrupa les assegurances en el Pack multiAssegurances Negocis8 i gaudeix d’avantatges interessants: 

 Pagament mensual: pots agrupar les teves assegurances i pagar l’import de la prima 
mitjançant	un	únic	rebut	mensual	sense	cost	addicional.	

 Gestió unificada i propera:	fes	les	gestions	a	través	d’un	telèfon	únic	d’atenció,	i	també	a	
la	teva	oficina	habitual.	

 Flexibilitat a mida: pots afegir assegurances al pack quan vulguis, en funció de les teves 
necessitats. 

 Més estalvi:	transcorregut	el	primer	any	de	rebuts	al	pack, podràs obtenir descomptes 
exclusius	per	fidelització.9 

 Més comoditat: tenir agrupades les assegurances et permetrà controlar millor les despeses, 
ja	que	evitaràs	el	pagament	d’imports	anuals	que	poden	desequilibrar	les	teves	finances.	

  Pensar en el futur  

Emprendre	la	jubilació	significa	pensar	en	el	dia	de	demà,	parant	una	atenció	especial	 
en	una	planificació	adequada	que	permeti	afrontar	els	canvis	que	es	puguin	esdevenir	al	llarg	 
de la teva vida.

Per això, posem a la teva disposició una àmplia gamma de solucions de previsió per estalviar al teu 
ritme	i	ajudar-te	a	planificar	i	a	preparar	la	jubilació.
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Informació	subjecta	a	les	condicions	generals,	particulars	i	especials	de	cada	pòlissa,	així	com	a	les	condicions	de	subscripció	i	contractació.	Assegurances de 
vida de VidaCaixa, SAU d’Assegurances i Reassegurances, i assegurances de no 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 social al carrer del Pintor Sorolla, 2-4, 46002 València, i inscrit en el Registre 
de Distribuïdors d’Assegurances i Reassegurances de la DGAFP amb el codi C0611A08663619. Té contractada l’assegurança corresponent de 
responsabilitat civil professional per cobrir les responsabilitats que puguin sorgir per negligència professional, d’acord amb la legislació vigent. 
Se’n pot obtenir més informació a la seva pàgina web.

Informació	vàlida	des	de	l’1-2-2021	fins	a	l’1-2-2022.	NRI:	3682-2021/09681

Tranquil·litat  
i protecció

www.CaixaBank.cat/Negocis
Mur de Negocis  
Comunicació on-line  
amb el teu gestor

Per a més informació, consulta www.CaixaBank.cat/Negocis




