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Gaudeix
del teu Dia a Dia
Més facilitats siguis on siguis

nòmina

Informació exigida per l’OM ECC/2316/2015:
compte corrent
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.

Dia a Dia
Els teus comptes sense comissions1
A CaixaBank, siguis com siguis, et podràs beneficiar de múltiples avantatges al teu compte
corrent. A més, amb Dia a Dia, si tens la nòmina amb nosaltres i fas tres pagaments amb
targeta o pagament pel compte de tres rebuts domiciliats al trimestre, gaudiràs sense
comissions de:
Manteniment i administració dels teus comptes2 en euros (sempre que el seu ús no
estigui associat a una activitat comercial o professional)
Les quotes d’emissió i de manteniment de les teves targetes de crèdit3 Visa Classic
i Visa &Pay (titular i beneficiari)
Totes les transferències SEPA estàndard en euros que s’enviïn o que es rebin, a tota la UE,
amb les dades correctes i completes
Certificats sol·licitats per CaixaBankNow
Negociació i compensació de xecs nacionals en euros en tots els comptes
Gaudeix dels teus comptes gratuïts, així com de les targetes de crèdit Visa Classic
i Visa &Pay (titular i beneficiari) associades a aquests comptes.
Gràcies a la nòmina, també tindràs avantatges exclusius en altres productes
i en serveis, amb ofertes i descomptes per a tota la família.

1. La quota pels serveis inclosos és de 0 €/mes, sempre que el client tingui domiciliada una nòmina a Dia a Dia amb un import igual o superior a 600 €/mes i hagi efectuat almenys tres pagaments amb
qualsevol targeta de CaixaBank Payments & Consumer el trimestre anterior al de la liquidació (se n’exclouen les targetes d’empresa i les coemeses amb un tercer) o hagi rebut tres càrrecs de rebuts
domiciliats l’últim trimestre (no s’admeten rebuts d’empreses del Grup CaixaBank ni d’altres empreses financeres). En cas de tenir domiciliada únicament la nòmina la quota és de 15 € al trimestre i en cas
de no complir cap dels requisits és de 60 € al trimestre. Es cobra una quota per cada conjunt de comptes amb la mateixa combinació de titulars. En cas que vinguis a l’oficina per efectuar una operativa
que puguis fer pel caixer, CaixaBankNow o un altre canal d’autoservei, com pot ser el pagament de rebuts i impostos, reintegraments d’efectiu, traspassos i transferències, ingrés de xecs, sol·licitud de
talonari i consultes de posició, saldo o extracte, et podrem cobrar 2 € per operació. Més informació, a www.CaixaBank.cat. El compte no es retribueix. La TAE es pot variar segons si el client compleix
els requisits de bonificació i en funció del saldo mitjà del client com a conseqüència de l’aplicació de comissions per import fix. Compte totalment bonificat: 0 % TAE, 0 % TIN. La TAE està calculada
per a un compte d’un client que compleixi els requisits de gratuïtat i que mantingui un saldo mitjà de 5.000 € durant un any. Compte parcialment bonificat: -1,20 % TAE, 0 % TIN. La
TAE està calculada per a un compte d’un client que aporti la nòmina en les condicions indicades (15 €/trimestre) i que mantingui un saldo mitjà de 5.000 € durant un any. Compte sense
bonificar: -4,71 % TAE, 0 % TIN. La TAE està calculada per a un compte d’un client que no compleixi cap requisit de gratuïtat (60 €/trimestre) i que mantingui un saldo mitjà de 5.000 €
durant un any. 2. Per garantir la teva privacitat, si vols que les reduccions del preu s’estenguin als nous comptes que contractis i que comparteixis amb altres clients, així com si modifiques la titularitat
d’algun dels teus comptes, caldrà que ens autoritzis a fer-ho. Et demanarem l’autorització en el moment d’afegir un titular nou o d’obrir un compte nou. Has de tenir en consideració que els cotitulars
beneficiats per la reducció del preu als seus comptes tindran informació de qualsevol circumstància que, d’acord amb el que estableix aquest comunicat, doni lloc a una modificació de les reduccions del
preu. Si decideixes no acceptar aquesta autorització, et cobrarem la quota íntegra en cada conjunt dels teus comptes amb idèntics titulars en els quals no siguis titular únic. 3. 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. CaixaBank, SA, entitat agent de l’emissora
de les targetes, l’entitat de pagament híbrida CaixaBank Payments & Consumer, EFC EP, SAU, amb CIF A-08980153 i domicili social al carrer de Caleruega, 102, 28033 Madrid. Inscrita en el Registre
Mercantil de Madrid, tom 36556, foli 29, full M-656492, 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, EFC EP, SAU, és el dipòsit en un compte separat obert a CaixaBank, SA.
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Totes les teves gestions, now
Now, siguis on siguis
Amb CaixaBank, tots els avantatges que vols van amb tu allà on vagis:
App CaixaBankNow
Fes les gestions diàries, consulta tots els teus productes, els saldos, les compres i els rebuts
en un mateix espai i des del mòbil. A més, consulta els moviments dels comptes i les targetes
que tinguis en altres bancs.
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.
App CaixaBank Sign
Oblida’t de la targeta de coordenades i signa les operacions amb un clic des de l’app
CaixaBank Sign.
Les meves Finances
La manera més còmoda i senzilla de gestionar tots els teus comptes, rebuts i targetes siguis
on siguis. Un servei gratuït amb la teva nòmina.

Per gaudir de la vida
Fes realitat les teves il·lusions
Préstec de fins a un màxim de 60.000 €, sense comissió d’obertura4 i amb la flexibilitat
de poder triar el termini de devolució fins a 96 mesos.
Bestreta Nòmina,5 que permet disposar anticipadament de fins a tres vegades la nòmina
—amb un màxim de 9.000 €— per retornar còmodament.6
A més, descobreix a Compra Estrella les últimes novetats en tecnologia i electrodomèstics
per a la llar. Les podràs finançar sense interessos ni comissions7 (0 % TAE) i rebre-les al teu
domicili de manera gratuïta. Entra a www.CompraEstrella.com

Préstec
de fins a 60.000 €

4. Producte publicitat: préstec personal. La concessió de l’operació 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 l’entitat. Termini
de devolució de fins a sis anys, ampliable a vuit anys si l’import és superior a 20.000 € i la finalitat del préstec és reformes o auto. No hi ha costos d’obertura ni d’estudi. L’import mínim contractable per
CaixaBankNow és de 1.000 € i el màxim, de 30.000 €. Sistema d’amortització francès. Exemple representatiu: TAE 9,87 % calculada per a un préstec de 5.425 €. TIN del 9,45 %. Termini 72 mesos.
Import total degut 7.128,42 € (import total del crèdit 5.425 € + interessos 1.703,42 €). Cost total del crèdit: 1.703,42 €. Import de les quotes mensuals: 71 quotes de 99 € i una última quota
de 99,42 €. Oferta vàlida fins al 31-12-2020. 5. Avançament instrumentat en un préstec. La concessió de l’operació 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 l’entitat. L’import mínim contractable és de 500 € i el màxim, de 9.000 €. 6. Termini de devolució per triar entre sis, deu o dotze quotes mensuals. 7. Condicions de finançament.
Producte publicitat: préstec personal. La concessió de l’operació 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 l’entitat. Termini de
devolució de fins a 40 mesos depenent de l’import sol·licitat. L’import del préstec serà el del PVP del producte per finançar. Sistema d’amortització francès. Exemple representatiu: TAE 0 % sense interessos
calculada per a un préstec de 1.059 € per a un supòsit de compra d’un bé amb un PVP de 1.059 € i per retornar en 30 mesos. TIN del 0 %. Import total degut a terminis 1.059 € (capital 1.059 €
+ interessos 0 €). Cost total del crèdit: 0 €. Import de les quotes mensuals: 30 quotes de 35,30 €. Condicions de venda. Promoció i venda: PromoCaixa, Gran Via de les Corts Catalanes, 159, 08014
Barcelona. NIF A-58481730. El lliurament dels productes s’efectuarà en un termini no superior a set dies hàbils des de la data de la comanda. Consulta les limitacions d’enviament o qualsevol altra informació
rellevant, com ara el dret de desistiment o la garantia, a la fitxa de cada producte a www.CompraEstrella.com
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Per dormir tranquil
MyBox8
Amb CaixaBank, tots els avantatges que vols van amb tu allà on vagis:
MyBox Llar
T’ofereix àmplies cobertures al teu habitatge davant els sinistres que es produeixen a la llar,
com ara danys causats per aigua, cobertura davant de danys a tercers, robatori, incendi,
substitució de qualsevol pany de les portes d’accés a l’habitatge. I a més, disposes d’un servei
de manteniment a l’any per a cisternes, aixetes, persianes, panys, entre molt més.
MyBox Vida9

Tota la protecció
que necessites
per dormir
tranquil

Et permetrà a tu i als teus sentir-vos protegits, ja que disposaràs de cobertura en cas de
malalties greus,10 doble capital per defunció i invalidesa absoluta i permanent en cas
d’accident, invalidesa absoluta i permanent i defunció. A més, durant els cinc anys posteriors
a la contractació, disposaràs de serveis exclusius11 com ara l’orientació mèdica telefònica, la
segona opinió mèdica, l’atenció mèdica personalitzada o el test d’hàbits saludables.
MyBox Auto
Et cobreix davant dels incidents ocasionats per la conducció del vehicle, és a dir,
disposes de cobertures com l’assistència en viatge des del quilòmetre 0 les 24 hores, els 365
dies, assistència més enllà d’accident o avaries, com ara manca de combustible, punxada
o robatori de claus. També obtindràs una indemnització de valor de nou per a vehicles de
fins a tres anys d’antiguitat en cas de sinistre total, responsabilitat civil i reclamació de danys
com a vianant o ciclista, robatori, incendi, llunes. A més, gràcies a l’app de SegurCaixa
Auto, podràs agilitar totes les gestions de la teva assegurança des del mòbil o la tablet i
geolocalitzar la grua a l’instant.
MyBox Salut
Una assegurança a tres anys amb assistència sanitària sense copagaments i una cobertura
dental completa que inclou una revisió mèdica anual adaptada a la teva edat i sexe
per acompanyar-te en la prevenció, la detecció precoç, el tractament i la recuperació de
malalties. També inclou una cobertura d’assistència en viatge perquè tinguis la protecció més
gran en els teus viatges a l’estranger i accés a la plataforma de salut digital Adeslas Salut i
Benestar12 amb serveis digitals exclusius com ara plans per adquirir nous hàbits saludables,
orientació mèdica per telèfon, e-mail, videoconsulta i xat, entre molt més.

8. Les assegurances MyBox tenen una durada inicial de tres anys i la forma de pagament de la seva prima és mensual (l’opció de pagament anticipat/prima única, en què el preu del primer període de
l’assegurança s’abona totalment en la data en què l’assegurança inicia els seus efectes, queda reservada per a clients de Banca Premier o Banca Privada). No s’apliquen recàrrecs per fraccionament. Per a
l’assegurança MyBox Vida, el preu depèn del capital assegurat i de l’edat de l’assegurat en el moment de la contractació de l’assegurança de vida. Els clients majors de 62 anys i fins a 67 anys només poden
contractar MyBox Vida amb la cobertura de defunció. Si l’assegurança és renovada, la prima de renovació es pot recalcular conforme a les condicions de la pòlissa. Subjecte a les condicions de MyBox. 9.
Cobertures disponibles només per a assegurats de fins a 62 anys i la prima es calcularà tenint en compte el capital assegurat i l’edat de l’assegurat en aquell moment. Doble capital per accident aplicable per
a aquells casos en els quals la defunció o la invalidesa absoluta i permanent sobrevenen en el termini màxim de dos anys des que va succeir l’accident. Els clients majors de 62 anys només poden contractar
la cobertura de defunció. 10. Les cobertures de malaltia per càncer, infart agut de miocardi, bypass i trasplantament; ictus (apoplexia); insuficiència renal; malalties degeneratives (Alzheimer, Parkinson i
esclerosi múltiple), i trasplantament d’òrgan vital tenen caràcter excloent entre elles, és a dir, si succeeix alguna d’aquestes contingències les altres s’extingeixen i s’abona el 50 % del capital previst per a
les cobertures de defunció o invalidesa absoluta i permanent, així el 50 % restant del capital esmentat es manté exclusivament per a les cobertures de defunció i invalidesa absoluta i permanent, defunció
per accident i invalidesa absoluta i permanent per accident, que continuaran vigents per l’import esmentat. Així mateix, a les cobertures de càncer, infart agut de miocardi i altres malalties greus s’aplica
un període de carència de noranta dies. 11. Els serveis mèdics addicionals del MyBox Vida seran prestats durant els cinc anys posteriors a la contractació sempre que la pòlissa estigui vigent i al corrent de
pagament. A les cobertures de càncer, infart i altres malalties greus s’aplica un període de carència de tres mesos. Els serveis els prestarà l’entitat Advance Medical-Health Care Management Services, SA, i,
si no és possible, els prestarà una altra entitat de característiques similars. 12. Adeslas Salut i Benestar és un servei accessible a assegurats d’Adeslas adscrits a la pòlissa de la companyia majors de 18 anys.
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. 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.
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Informació exigida per l’OM ECC/2316/2015: plans de pensions
El cobrament de la prestació o l’exercici del dret
de rescat només és possible en cas d’esdeveniment
d’alguna de les contingències o supòsits excepcionals
de liquiditat regulats en la normativa de plans i fons
de pensions.
El valor dels drets de mobilització, de les
prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat
depèn del valor de mercat dels actius del fons de
pensions i pot provocar pèrdues rellevants.
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Per pensar en el futur
Et volem ajudar a planificar amb tu el teu estalvi i inversió. Fes aportacions ara a:
Smart Money
Una solució en gestió discrecional eficient, senzilla i àgil. Cinc perfils de risc.13
Plans de pensions
La Gamma Destí adapta l’estructura de la cartera a mesura que s’apropa la data objectiu,
tenint en compte l’horitzó temporal de la jubilació.14
Valor Futur 10 Unit Linked15
És una assegurança d’estalvi sistemàtic, en format unit linked i amb primes periòdiques
mensuals, en què el prenedor assumeix els riscos de les inversions vinculades. Ofereix gran
flexibilitat a les aportacions i accés a carteres d’inversió dinàmiques amb la garantia mínima
de les primes aportades durant els primers deu anys en cas d’invalidesa o defunció.
Per a més informació, consulta www.CaixaBank.cat

13. Comissió del 0,6 % (IVA no inclòs), o bé 0,726 % (IVA inclòs). Per exemple, per a una inversió de 500 €, pagues una comissió de 3 € (IVA no inclòs) o bé 3,63 € incloent-hi un 21 % d’IVA. El preu
final complet depèn de l’import efectivament invertit sobre el qual s’aplica el percentatge de comissió indicat. Comissió subjecta a l’IVA vigent en cada moment. El valor de la inversió en els instruments
en què inverteixen les carteres pot estar subjecte a fluctuacions del mercat i hi ha la possibilitat que es produeixin pèrdues en el capital invertit. Rendibilitats o costos passats no suposen drets per al
futur. Les inversions descrites poden comportar, entre d’altres, un risc de mercat de renda variable, de tipus d’interès, així com de concentració geogràfica o sectorial. Smart Money és un servei de gestió
discrecional de carteres de fons d’inversió prestat per CaixaBank, SA, i delegat en Asset Management SGIIC, SAU, amb núm. 15 de registre a la CNMV. Cecabank, SA, amb núm. de registre 236 a la CNMV,
és l’entitat dipositària dels fons en què inverteixen les carteres. Per contractar el servei, el client ha de superar en tot cas el corresponent test d’idoneïtat, atès que pot no resultar idoni per a tots els clients,
i signar el contracte de gestió discrecional de carteres amb CaixaBank, SA. Les inversions descrites poden comportar, entre d’altres, un risc de mercat de renda variable, de tipus d’interès, així com de
concentració geogràfica o sectorial. Pots consultar el document de dades fonamentals a la pàgina web www.CaixaBank.cat o a la teva oficina de CaixaBank. 14. Plans de pensions dels quals VidaCaixa,
SAU d’Assegurances i Reassegurances, amb NIF A-58333261, és gestora i promotora; CaixaBank, SA, l’entitat comercialitzadora, i Cecabank, SA, l’entitat dipositària. Pots consultar el
document de dades fonamentals a la pàgina web www.CaixaBank.cat o a la teva oficina de CaixaBank. 15. El Valor Futur 10 UL és una assegurança de vida unit linked en què no es garanteix un interès o
rendibilitat mínima i les prestacions i els valors de la pòlissa depenen del valor de mercat de les inversions vinculades al contracte i en què el prenedor assumeix els riscos d’aquestes inversions. Durant els deu
primers anys des de la contractació, o fins que faci els 67 anys si té més de 57 anys d’edat, el prenedor tindrà el capital garantit per a ell mateix en cas d’invalidesa absoluta i permanent (IAP) o per als seus
beneficiaris en cas de defunció. Fora d’aquest període, el capital de defunció que percebrien els beneficiaris dependrà del valor de la cartera vinculada al contracte d’assegurança. Informació subjecta a les
condicions de la pòlissa, així com a les condicions de subscripció. A partir d’una aportació de 50 € mensuals i fins a un màxim de 10.000 € a l’any. Per a més informació sobre les característiques i els riscos
de l’assegurança pots consultar el document de dades fonamentals a www.VidaCaixa.cat o a la teva oficina de CaixaBank. Valor Futur 10 UL, assegurança de vida de VidaCaixa, SAU 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.
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