
CaixaBankNow

T’ajudem a fer el clic     

Cerca, consulta i 
devolució de rebuts



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”.

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. 

Saps com pots buscar, 
consultar i tornar rebuts?    
Tot comença amb un clic 



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”.



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

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”.                             

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



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

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

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



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

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.

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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