
CaixaBankNow

T’ajudem a fer el clic     

Realització de traspassos
i transferències



1. Primer identifica’t a CaixaBankNow.

2. Fes clic a “Transferències”.

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…

Necessites fer un traspàs o 
una transferència? En un clic 
ho tens fet!  



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”.



Molt bé, ara ja has fet el clic i pots fer traspassos 
i transferències amb tota la comoditat. 

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.

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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