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CaixaBankNow

Identiﬁca’t
T’ajudem a fer el clic

Saps com pots accedir a
CaixaBankNow d’una manera fàcil?
Comença a fer el clic!
A CaixaBank t’acompanyem a fer el clic perquè
et puguis connectar des de casa i fer totes les
operacions que vulguis d’una manera fàcil i
ràpida. El primer que has de fer és
identiﬁcar-te a CaixaBankNow.

1. Per accedir a CaixaBankNow, primer entra a CaixaBank.cat i ves al
costat superior dret de la pantalla.

2. Allà, a la casella “Identiﬁcació”, és on has d’introduir el DNI (sense la lletra).
A la casella “PIN”, escriu la contrasenya que hagis seleccionat prèviament.
Si t’ho estimes més, pots fer servir el teclat virtual per a més seguretat i
introduir-hi el número secret clicant els números que apareixen a la
pantalla. Només faltarà fer clic al botó “Entrar” i… ja està!

Ja has començat a fer el clic! Accedeix a CaixaBankNow des d’on
vulguis i quan vulguis.
Recorda que, fent les operacions habituals a través dels nostres canals a
distància, obtindràs més avantatges.
+ Autonomia: no dependràs de ningú.
+ Comoditat: no hauràs de passar per l’oﬁcina.
+ Rapidesa: t’estalviaràs fer cua i haver d’esperar.
+ Disponibilitat: hi podràs accedir quan vulguis i des d’on vulguis, els 7
dies de la setmana.
I amb un gestor sempre al teu costat per a quan el necessitis.
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CaixaBankNow

Cerca, consulta i
devolució de rebuts
T’ajudem a fer el clic

Saps com pots buscar,
consultar i tornar rebuts?
Tot comença amb un clic
A CaixaBank t’acompanyem a fer el clic
perquè puguis fer d’una manera còmoda
tot el que està relacionat amb els rebuts:
consultar-los, tornar-los, etc.

1. Primer, identiﬁca’t a CaixaBankNow.

2. Un cop dins del teu perﬁl, situa el cursor sobre “El meu dia a dia” i fes

clic a “Les meves ﬁnances”. Del menú que apareixerà a l’esquerra, has
de seleccionar “Rebuts”.

3. Dins del desplegable de “Rebuts” fes clic a “Últims rebuts”.

4. Veuràs com a la pantalla han aparegut els últims rebuts. Ara, ﬁxa’t en el
moviment que vols consultar i fes clic a “Opcions”, a la part de la dreta.

5. Ara clica “Veure detall”.

6. A continuació, t’apareixeran en pantalla els comunicats, les dades del
rebut, les de la domiciliació i un resum gràﬁc anual.

7. Ara bé, si vols retornar el rebut, torna a la pantalla anterior i clica

“Retornar aquest rebut”. Assegura’t que aquest rebut és el que vols
tornar i prem el botó “Següent”.

¡Felicidades! Ya has hecho el clic, a partir de ahora ya sabrás cómo realizar
tus pagos de forma cómoda y fácil.

8.

9.

Ara només quedarà pendent fer-ne la devolució clicant el botó
.
“Conﬁrmar”. El rebut seleccionat s’haurà retornat.

Si, en canvi, el que vols és deixar de pagar aquest rebut, després de
clicar “Opcions” selecciona l’opció “No pagar propers rebuts”.

¡Felicidades! Ya has hecho el clic, a partir de ahora ya sabrás cómo realizar
tus pagos de forma cómoda y fácil.

10. A la part inferior de la pantalla hauràs d’introduir la clau que s’indiqui
de la teva targeta de coordenades i prémer el botó “Conﬁrmar
operació”. D’aquesta manera ja no pagaràs els pròxims rebuts que
acabes d’anul·lar.

L’enhorabona, has fet el clic! A partir d’ara, tindràs el control total
dels rebuts, ﬁns i tot sense sortir de casa.

Recorda que, fent les operacions habituals a través dels nostres canals a
distància, obtindràs més avantatges.
+ Autonomia: no dependràs de ningú.
+ Comoditat: no hauràs de passar per l’oﬁcina.
+ Rapidesa: t’estalviaràs fer cua i haver d’esperar.
+ Disponibilitat: hi podràs accedir quan vulguis i des d’on vulguis, els 7
dies de la setmana.
I amb un gestor sempre al teu costat per a quan el necessitis.
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CaixaBankNow

Consulta i liquidació
de targetes
T’ajudem a fer el clic

Vols saber els detalls de la
liquidació de la targeta?
Ho tens a un sol clic
Sí, a un sol clic de conèixer tot el que
està relacionat amb la teva targeta. I
t’ho posem molt fàcil, només has de
seguir aquests senzills passos.

1. Primer, identiﬁca’t a CaixaBankNow.

2.

Situa el cursor sobre “El meu dia a dia”. Dins d’aquest apartat, clica
“Targetes”. A la pantalla es mostren les targetes que tens i una visió
general de l’estat de cadascuna.

3. Quan hagis trobat la targeta de la qual vols consultar la liquidació, clica
el botó “Opcions” que hi ha a la dreta de la pantalla i selecciona “Veure
liquidacions”.

4. A la pantalla apareix aquest llistat. Ara pots seleccionar quina liquidació
vols revisar.

5. Selecciona ara “Veure detall”.

6. Et mostrarà tot el que et cal saber sobre la liquidació.

Ja ho tens, ja has fet el clic. Ara ja pots tenir la tranquil·litat de saber en
tot moment les liquidacions de les targetes.

Recorda que, fent les operacions habituals a través dels nostres canals a
distància, obtindràs més avantatges.
+ Autonomia: no dependràs de ningú.
+ Comoditat: no hauràs de passar per l’oﬁcina.
+ Rapidesa: t’estalviaràs fer cua i haver d’esperar.
+ Disponibilitat: hi podràs accedir quan vulguis i des d’on vulguis, els 7
dies de la setmana.
I amb un gestor sempre al teu costat per a quan el necessitis.
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CaixaBankNow

Impressió
d’extractes i rebuts
T’ajudem a fer el clic

Vols imprimir algun
extracte o rebut?
Fes-ho amb un sol clic
A CaixaBank volem ser al teu costat i
posar-te les coses fàcils perquè puguis
estar més connectat que mai. Així que
si vols veure i imprimir algun extracte
des de casa…

1. Primer identiﬁca’t a CaixaBankNow.

2. Situa el cursor sobre “El meu dia a dia”. Després selecciona l’opció
“Comptes” i clica el compte del qual vulguis consultar els rebuts.

3. Et portarà a una pàgina on pots veure el detall de tots els moviments.

4. També pots ﬁltrar els moviments per ingressos o despeses.

5. Si vols consultar el detall d’un moviment concret, només l’has de

seleccionar i se’n mostrarà tota la informació. Fes clic en aquesta icona i
apareixerà l’extracte.

6. Per descarregar-lo, prem la ﬂetxa.

7. I per imprimir-lo, prem la impressora. Tan fàcil com això.

Ja ho veus, has fet el clic. D’aquesta manera podràs imprimir i
tenir a mà tots els rebuts i extractes.

Recorda que si fas les operacions habituals a través dels nostres canals a
distància, obtindràs més avantatges.
+ Autonomia: no dependràs de ningú.
+ Comoditat: no hauràs de passar per l’oﬁcina.
+ Rapidesa: t’estalviaràs fer cua i haver d’esperar.
+ Disponibilitat: hi podràs accedir quan vulguis i des d’on vulguis, les 24 h del
dia, 7 dies a la setmana.
I amb un gestor sempre al teu costat per a quan el necessitis.
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CaixaBankNow

Realització de traspassos
i transferències
T’ajudem a fer el clic

Necessites fer un traspàs o
una transferència? En un clic
ho tens fet!
A CaixaBank t’ho volem posar fàcil
perquè puguis fer l’operativa des de
casa. Per això, si vols fer un traspàs o
una transferència…

1. Primer identiﬁca’t a CaixaBankNow.

2. Fes clic a “Transferències”.

3. Situa el cursor sobre “El meu dia a dia”. Després selecciona l’opció “Els meus
comptes” i fes clic a “Transferències”.

4. A continuació, selecciona “Fer una nova transferència”.

5. Tria ara el compte des del qual vols fer la transferència.

6. I indica el compte de destinació, el que rebrà la transferència.

7. Si tries “A un altre banc o a un altre compte CaixaBank”, hauràs
d’introduir el número de compte IBAN.

8. Si tries enviar la transferència “A un dels meus comptes CaixaBank” o “A un

compte de conﬁança”, has de seleccionar un dels comptes que t’apareixen en
pantalla. Després fes clic a “Continuar”.

9. És el moment d’introduir l’import de la transferència o traspàs.

10. També has d’indicar quan vols que es faci l’operació. Si vols que es faci
al moment, selecciona l’opció “Ara”.

11. Si t’estimes més que es faci més endavant, fes clic a “Indicar el dia de
l’enviament” i selecciona la data al calendari desplegable.

12. I en el cas que vulguis fer la transferència automàticament cada cert

temps, fes clic a “Periòdicament” i selecciona l’opció que et convingui.
Sigui quina sigui l’opció que triïs, quan hagis acabat fes clic a
“Continuar”.

13. Ha aparegut una nova pantalla. Aquí, has d’indicar el concepte,
el nom del beneﬁciari de la transferència o traspàs i el tipus
d’ordre, i fer clic a “Conﬁrmar”.

14. Ja només quedarà revisar les dades i, si tot és correcte, conﬁrmar la transferència o
el traspàs. Per fer-ho, introdueix el codi que s’indica de la teva targeta de
coordenades i prem el botó “Conﬁrmar operació”. Aquest servei pot tenir costos.
Recorda que en el pas previ a la validació se’t mostrarà el seu preu ﬁnal.

15. Si vols imprimir el comprovant fes clic a la icona de la

impressora que apareix a la part de dalt, al lateral dret de la
pantalla. També et permet guardar-lo en format PDF.

Molt bé, ara ja has fet el clic i pots fer traspassos
i transferències amb tota la comoditat.
Recorda que si fas les operacions habituals a través dels nostres canals a
distància, obtindràs més avantatges.
+ Autonomia: no dependràs de ningú.
+ Comoditat: no hauràs de passar per l’oﬁcina .
+ Rapidesa: t’estalviaràs fer cua i haver d’esperar.
+ Disponibilitat: hi podràs accedir quan vulguis i des d’on vulguis, les 24 h del
dia, 7 dies a la setmana.
I amb un gestor sempre al teu costat per a quan el necessitis.
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CaixaBankNow

Demanar cita
amb el gestor
T’ajudem a fer el clic

Necessites reunir-te amb el
gestor? Prepara l’agenda i
fes el clic.
Recorda que tens un gestor sempre al
teu costat per a qualsevol dubte o
consulta que tinguis.

1. Primer identiﬁca’t a CaixaBankNow.

2. Fes clic a “El meu gestor”.

3. Ara clica “Demanar cita prèvia”.

4. Es mostra un calendari. Selecciona la data per a la cita.

5. Com pots veure, apareixen les hores disponibles del teu gestor
personal. Tria la que t’interessi.

6. Indica el motiu de la cita.

7. Quan n’hagis indicat el motiu, apareixerà el tipus de cita. Pots clicar
sobre “Cita telefònica” per parlar-hi per telèfon; clicar sobre
“Videotrucada”, si t’estimes més aquesta opció, o triar “Oﬁcina” per
reunir-t’hi presencialment.

8. Seguidament, veuràs l’adreça on es farà la reunió.

9. A continuació, t’apareixerà un resum de la sol·licitud.

Ja has fet el clic. Pots reunir-te amb el gestor sense haver
d'esperar i amb tota la comoditat.

Recorda que, fent les operacions habituals a través dels nostres canals a
distància, obtindràs més avantatges.
+ Autonomia: no dependràs de ningú.
+ Comoditat: no hauràs de passar per l’oﬁcina.
+ Rapidesa: t’estalviaràs fer cua i haver d’esperar.
+ Disponibilitat: hi podràs accedir quan vulguis i des d’on vulguis, els 7
dies de la setmana.
I amb un gestor sempre al teu costat per a quan el necessitis.
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CaixaBankNow

El mur

T’ajudem a fer el clic

Encara no saps què és el
mur? Ets a un clic de
descobrir-ho
A CaixaBank ens agrada ser al teu
costat i explicar-t’ho tot d’una manera
fàcil i senzilla.

1. Primer identiﬁca’t a CaixaBankNow.

2. Fes clic a “El meu gestor”.

3. Al lateral dret d’aquest apartat, pots veure les dades del teu gestor

(nom, cognoms i adreça de correu electrònic) i les dades de l’oﬁcina.

4. En aquest apartat, també pots veure el teu mur. El mur és un espai amb
el qual et pots comunicar amb el gestor de manera totalment segura.
Fins i tot més segura que el correu electrònic. Per això, és la millor
manera de fer arribar documentació al gestor.

5. Per fer-ho, només has de fer clic al quadre de text que hi ha a la part

superior del mur. Si hi cliques a sobre, justament a sota del quadre de
text apareix la icona “Adjunta o arrossega arxius”.

6. Si ho selecciones, s’obre una ﬁnestra per adjuntar els documents que
vulguis. Quan acabis, fes clic a “Obrir”.

7. Veus com apareixen en pantalla els teus documents? Només falta que
cliquis el botó “Enviar missatge” i ja està!

8. Al lateral dret també hi ha la secció “Notiﬁcacions”. Aquí pots veure totes
les gestions pendents amb el gestor per no perdre’t res.

Has fet el clic i ja et pots comunicar amb el gestor sense sortir de
casa i amb tota la seguretat.

Recorda que, fent les operacions habituals a través dels nostres canals a
distància, obtindràs més avantatges.
+ Autonomia: no dependràs de ningú.
+ Comoditat: no hauràs de passar per l’oﬁcina.
+ Rapidesa: t’estalviaràs fer cua i haver d’esperar.
+ Disponibilitat: hi podràs accedir quan vulguis i des d’on vulguis, els 7
dies de la setmana.
I amb un gestor sempre al teu costat per a quan el necessitis.
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CaixaBankNow

Reintegraments sense
llibreta ni targeta
T’ajudem a fer el clic

Saps que pots retirar diners
sense llibreta ni targeta des
dels nostres caixers?
Comença a fer el clic! A CaixaBank t’ho
posem molt fàcil perquè puguis
disposar d’efectiu sense haver de
portar ni llibreta ni targeta a sobre.

1. Per començar, identiﬁca’t a CaixaBankNow. Introdueix el DNI (sense la
lletra) i la contrasenya seleccionada prèviament i fes clic al botó “Entrar”.

2. Ara situa el cursor sobre “El meu dia a dia”, selecciona l’opció
“Comptes” i clica sobre “Transferències”.

3. Just després del llistat de transferències, veuràs el destacat “Treure
diners d’un caixer sense targeta”.

4. Clica sobre “Enviar un nou codi”.

5. Selecciona ara el compte del qual vols retirar els diners en efectiu.

6. Quan seleccionis un destinatari tens dues opcions: “Transferir a mi

mateix”, que vol dir que la persona que anirà al caixer a retirar efectiu
seràs tu mateix, o “Transferir a un altre destinatari”, en cas que sigui
una altra persona la que retirarà els diners en efectiu. Si ets tu qui anirà
al caixer, clica sobre la primera opció. Seguidament, introdueix l’import.
A més, pots escriure el concepte que vulguis a “Dades addicionals”.
Clica el botó “Acceptar i continuar” per continuar avançant.

7. Comprova ara que totes les dades siguin correctes, introdueix el codi
que s’indica de la targeta de coordenades i prem el botó “Conﬁrmar
operació”.

8. En canvi, si vols que sigui una altra persona la que tregui els diners del
caixer, selecciona “Transferir a un altre destinatari”. Ja només et falta
introduir el número de telèfon de la persona que recollirà els diners,
escriure la quantitat i anotar algun concepte si vols recordar aquest
reintegrament. Ara sí, fes clic sobre el botó “Acceptar i continuar”.

9. Totes les dades que apareixen són correctes? Si és així, introdueix el codi
que s’indica de la targeta de coordenades i clica “Conﬁrmar operació”.

Preu del servei: 2 €. Servei prestat per CaixaBank. Límit d’import que es pot retirar amb codi:
500 € a la setmana i 3.000 € al trimestre.

10. De manera automàtica enviarem un SMS amb un
codi al telèfon que ens hagis indicat.

11. Ara només falta anar a qualsevol caixer de
CaixaBank per retirar l’efectiu.

12. Un cop al caixer, tu o la persona que retiri els diners haureu de tocar la
pantalla i, sense introduir-hi cap targeta ni llibreta, haureu de
seleccionar l’opció “Retirar diners amb codi”.

13. A continuació, caldrà indicar el telèfon de la persona que va fer
l’operació a través de CaixaBankNow.

14. I tot seguit, introduir el codi que hem enviat.

Ho veus? Ja has començat a fer el clic

Recorda que, fent les operacions habituals a través dels nostres canals a
distància, obtindràs més avantatges.
+ Autonomia: no dependràs de ningú.
+ Comoditat: no hauràs de passar per l’oﬁcina.
+ Rapidesa: t’estalviaràs fer cua i haver d’esperar.
+ Disponibilitat: hi podràs accedir quan vulguis i des d’on vulguis, els 7
dies de la setmana.
I amb un gestor sempre al teu costat per a quan el necessitis.
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