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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