
Caixers

T’ajudem a fer el clic

Reintegraments sense 
llibreta ni targeta



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”.    

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. 

Saps que pots retirar diners 
sense llibreta ni targeta des 
dels nostres caixers? 



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.   



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”. 

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.



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”.

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”.  

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.



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. 

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.



Ho veus? Ja has començat a fer el clic

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

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.


