
ADVOCATS

Descobreix els avantatges d’estar col·legiat
i ser client de CaixaBank

CaixaBank està adherit al Fons de Garantia
de Dipòsits d’Entitats de Crèdit que preveu
el Reial decret 16/2011, de 14 d’octubre.
L’import garantit té com a límit 100.000
euros per dipositant en cada entitat de crèdit.

Aquesta xifra indica el risc del
producte; 1/6 indica el risc més baix
i 6/6, el més alt.
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Oferta exclusiva per a
advocats col·legiats

PRÉSTEC PROFESSIONAL
COL·LEGIAT AMB
UN INTERÈS DEL 6 %

COMPTE ADVOCATS
SENSE COMISSIONS

1. Condicions vàlides per als col·legiats que tinguin domiciliats en un compte de CaixaBank el rebut del col·legi professional i els ingressos

de la UE per autoservei amb un límit de 50.000 € per transferència.

2. En cas que el pack estigui associat al Compte Advocats. Caixabank, SA, entitat agent de l’emissora de la targeta, CaixaCard 1 EFC,

3.

de risc de CaixaBank.

ADVOCATS

A CaixaBank treballem per poder-te oferir
solucions financeres adaptades a les teves
necessitats personals i professionals, ara i en
el futur.

Estalvia’t les principals
comissions

Amb CaixaBank, ser advocat col·legiat té molts
avantatges.

Compte Advocats
1 amb el

qual, a més de gestionar fàcilment tots els

Pack de targetes

Pel fet de ser advocat i tenir contractat

pack de targetes de crèdit American
Express Plus i Visa Classic, així com de la

gratis.2

VIA-T

Estalvia’t la quota d’alta del servei i el
cost de manteniment
permet el pagament dinàmic dels peatges
a les autopistes, sense que hagis d’aturar el
vehicle.

Finançament per a tu

personals i els de la teva família.

Préstec Professional Col·legiat

per
comprar-te un cotxe, fer reformes a casa,

marge de la teva empresa/bufet d’advocats.

Tipus d’interès exclusiu: 6 %



ADVOCATS

PRÉSTEC ESTUDIA AMB
UN INTERÈS DE L’EURÍBOR
+ 3,50 %*

HIPOTECA OBERTA MIXTA A
L’1,99 % TIN ELS PRIMERS 10
ANYS, TAE VARIABLE: 1,934 %

COMPTE CRÈDIT
AL 3,50 % TIN

4.

5.

Préstec Estudia Professional
Col·legiat

Amb aquest préstec4

teus estudis superiors i els estudis dels

Tipus d’interès exclusiu: euríbor
+ 3,50 %*

Hipoteca Oberta Mixta
Professional Col·legiat

Si estàs pensant a adquirir un habitatge, a

Mixta 10-15-20.5 Una hipoteca que t’ofereix

TAE
variable: 1,934 %. Exemple calculat per a

15-20 t’estalviaràs les comissions d’obertura
i estudi.

Si ho prefereixes, també disposem d’una
gamma àmplia d’hipoteques amb interès
variable.

Solucions per al teu negoci

negoci.

Compte Crèdit Advocat

i necessitats de tresoreria/liquiditat.
6

Cobertura de les necessitats financeres
derivades del funcionament del negoci
professional, com ara la compra d’impressores,
mobiliari, etc.

Préstec amb garantia hipotecària per

localcomercial vinculat a la teva activitat

fet de tenir altres productes amb CaixaBank.

Rènting

impostos, assegurances, manteniment,
reparacions i assistència. Amb el rènting,
pots treure el màxim rendiment dels teus
vehicles i equips amb un servei integral, i
sempre en perfectes condicions. Consulta
amb el gestor les
de rènting que tenim per al teu despatx.
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GAMMA ÀMPLIA
D’ASSEGURANCES AMB
COBERTURES ESPECÍFIQUES

ESPECIALISTA EN GESTIÓ
DE PATRIMONI

6.

Reassegurances. Caixabank, SA, operador de banca-assegurances exclusiu de VidaCaixa, SA d’Assegurances i Reassegurances,

i autoritzat de SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances, inscrit en el Registre de Mediadors de la DGAFP

amb el codi C0611A08663619.

ADVOCATS

Protegeix el que més t’importa

per protegir el teu negoci que podràs agrupar
en el Pack multiAssegurances Negocis.

Seguretat per al teu negoci

Protegeix el teu negoci i la seva infraestructura,
i assegura’t la millor resposta davant de
qualsevol imprevist o accident, així com sobre

documents o cobertures i assistència completa
per a vehicles. Consulta amb el gestor
l’Assegurança de Negoci que posem a la

per al teu despatx.

Seguretat per a tu i els teus

accidents perquè tu i la teva família tingueu

imprevist, podràs disposar d’uns ingressos
perquè l’activitat del teu bufet no afecti el
patrimoni familiar. A més, podràs accedir

nostres assegurances de salut.

Solucions per a la gestió del
teu patrimoni

especialista en assessorament que et farà un

et proposarà les millors respostes per cobrir les
teves necessitats.

àmplia i et poden oferir solucions a mida

estructurats, valors, assegurances d’estalvi i

Comptem, a més, amb la solvència i garantia

a la teva oficina i aconsegueix el millor
assessorament per al teu patrimoni.

Per a més informació,

consulta www.CaixaBank.cat


