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Finançament
Qui es pot acollir a la present oferta?
Els partícips i els beneficiaris del Pla de Pensions d'Ocupació de Promoció Conjunta de l'àmbit de la Generalitat de Catalunya,
gestionat per VidaCaixa.
Per poder sol·licitar els productes d'aquesta oferta, els partícips del Pla han d'estar en situació d'actiu. Aquesta oferta no és vàlida per a
partícips en suspens.
Es considera beneficiaris del Pla, aquelles persones que han estat partícips d'aquest Pla de Pensions i que un cop esdevinguda la
contingència corresponent, estan gaudint la prestació en forma de renda, sense haver esgotat el seu cobrament.
Per a contractar els productes en condicions especials detallats a la present oferta i per a sol·licitar i tramitar el cobrament de la
prestació del Pla es pot adreçar a qualsevol oficina de CaixaBank.
Cal recordar que els únics requisits exigibles per al seu gaudiment són els detallats en aquesta oferta.

Hipoteca Estrella Fix 30
Finançament de la compra del seu habitatge habitual.
Amb la tranquil·litat i la seguretat d'unes quotes fixes, amb uns tipus d'interès atractius durant tota la vida del préstec.
El tipus d'interès a aplicar es determinarà en funció de la vinculació del client i del seu perfil de risc, seguint els criteris habituals de
CaixaBank.
Sistema de bonificació amb un màxim de l'1,20%:
-0,40% per domiciliació de nòmina superior a 600 Euros/mes + trimestralment 3 càrrecs de rebuts domiciliats de subministraments
bàsics i 3 compres amb targetes en comerços.
-0,20% per tenir contractat un Seviam amb VidaCaixa
-0,20% per tenir contractada una Assegurança de la Llar amb SegurCaixa
-0,20% per aportacions per un mínim de 1.000 Euros al Pla de Pensions de la Generalitat (o altres) en els últims 12 mesos.
-0,20% per contractació alarma de Securitas Direct
-0,20% per mantenir saldos a partir de 25.000 Euros en dipòsits estructurats, fons d'inversió i altres.
Import Fins el 80% del valor de la garantia

Interès 3.19 %

Periodicitat Amortització Mensual

Liquidació Cànon francès

Comissió Obertura 0.50 %

Garantia Hipotecària
Termini Amortització 30 Anys
Observacions

Es pot reduïr el tipus d'interès fins el 1,99% amb màxima bonificació.
Cost de cancel·lació/amortització en hipoteques a tipus fix que s'aplica sobre el capital amortitzat (0% sobre el primer
30% del capital i 2,50% sobre el 70% del restant).

Hipoteca Oberta: Adquisició d'habitatge habitual - Ref. Euribor
Tots els avantatges de la Hipoteca Oberta com, per exemple:
Noves disposicions, prèvia anàlisi i d'acord amb els criteris de risc de CaixaBank.
-Fins a 24 mesos de carència flexible (inclosos en el termini màxim de 30 anys).
S'ofereix a l'Euríbor + 2,20% i es podrà bonificar, mitjançant vinculació del client, fins a l'Euribor + 1,00%.
Sistema de bonificació amb un màxim de l'1,20%:
-0,40% per domiciliació de nòmina superior a 600 Euros/mes + trimestralment 3 càrrecs de rebuts domiciliats de subministraments
bàsics i 3 compres amb targetes en comerços.
-0,20% per tenir contractat un Seviam amb VidaCaixa
-0,20% per tenir contractada una Assegurança de la Llar amb SegurCaixa
-0,20% per aportacions per un mínim de 1.000 Euros al Pla de Pensions de la Generalitat (o altres) en els últims 12 mesos.
-0,20% per contractació alarma Securitas Direct
-0,20% per saldos a partir de 25.000 Euros en dipòsits estructurats, fons d'inversió i altres.
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Import Fins el 80% del valor de la
garantia
Garantia Hipotecària
Termini Amortització 30 Anys
Índex Inicial

EURIBOR OFICIAL

Diferencial Inicial

Observacions

2.20 %

Índex Revisió EURIBOR OFICIAL

Periodicitat Amortització Mensual

Diferencial Revisió 2.20 %

Comissió Obertura 0.25 %

Dif. Altres Disposicións 4.50 %

Comissió Estudi 0.00 %

Periodicitat Revisió Anual

Comp. desistiment *
anys const.)

(<=5

0.25 %

Comp. desistiment *
anys const.)

(>5

0.25 %

Liquidació Cànon francès

Es pot reduir el diferencial fins a Euríbor + 1,00% (dif. inicial i 1ª disposició) via hipoteca bonificada segons el sistema
de bonificació detallat. Les comissions d'obertura i cancel·lació són a negociar segons vinculació.

Préstec Hipotecari Subrogació - Habitatge
Porti la seva hipoteca a CaixaBank i notarà el canvi.
Els partícips del Pla de Pensions de la Generalitat poden portar a CaixaBank la hipoteca que tinguin en una altre Entitat bancària. Cada
partícip podrà demanar-ho a la seva oficina que estudiarà l'adaptació i l'aplicarà segons les condicions que marca la present oferta
comercial i les condicions particulars de cada client.

Revisió hipoteques constituïdes
Revisió d'hipoteques constituïdes anteriors a la signatura del Pla de Pensions de la Generalitat.
Pel que fa a la revisió de les hipoteques constituïdes a la nostra entitat, anteriors a la signatura del Pla de Pensions, cada partícip podrà
demanar-ho a la seva oficina. Aquesta estudiarà l'adaptació i l'aplicarà segons les condicions que marca la present oferta comercial i
les condicions particulars de cada client.
El client assumirà les despeses que generi aquesta modificació.

Disponible Nòmina multiEstrella
Disposarà d'una autorització automàtica de descobert (1) de fins el 50% de la seva nòmina (2), mitjançant un increment del saldo
disponible en el compte corrent on la percep. Aquest servei li permetrà atendre el pagament dels seus rebuts habituals domiciliats en
compte en cas de que el saldo del seu compte corrent no fos suficient i permet també la lliure disposició d'efectiu per autoservei d'un
15% de la nòmina amb un màxim de 200 Euros.
(1) Concessió de l'operació subjecte als requisits de concessió de risc de CaixaBank.
(2) Fins el 50% de l'import de la nòmina del mes anterior, amb un mínim de 50 Euros i un màxim de 1.000 Euros, mitjançant un
increment del saldo disponible en el compte corrent on està domiciliat el cobrament de la nòmina.
Cost del descobert: comissió trimestral del 2,119% sobre el major import de descobert real produït en el compte durant el trimestre
natural. Sense comissió de reclamació de descobert.

Préstec Nòmina a Tipus Fix
Pel fet de tenir la seva nòmina domiciliada a CaixaBank, pot beneficiar-se d'un préstec amb les millors condicions.
Un préstec que s'adapta a la seva situació, i molt més ràpid del que s'imagina.
Import Fins a 12 mensualitats

Interès 4.75 %

Garantia Personal i productes de
passiu

Liquidació Cànon francès

Comissió Amortització 0.00 %

Periodicitat Amortització

Comissió Cancel.lació 0.00 %

Termini Amortització 8 Anys
Termini Carència 0 Anys
Observacions

Comissió Estudi 0.00 %
Mensual

Comissió Obertura 0.00 %

Subjecte a no presentar impagats o morositat actual o històrica en el sistema financer, saldo mitja a la vista últims 7
mesos > 300 Euros, partícip en actiu i ràtio d'endeutament < 35%.
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Préstec Estudia Curs a Curs
Destinat al partícip del pla de pensions i als seus fills. Permet finançar estudis realitzats tant a l'estat espanyol com a l'estranger.
També permet finançar les despeses de manutenció, viatges o material de formació que comporten aquests estudis. A més, permet
disposar anticipadament de beques gràcies a la carència.
Els diferencials de l'oferta són mínims i es determinen en funció de la vinculació del client i del seu perfil de risc, seguint els criteris
habituals de CaixaBank.
Import Cost anual dels estudis més
despeses de manutenció,
viatges, material de formació.
Termini Amortització 6 Anys
Índex Inicial

EURIBOR OFICIAL

Diferencial Inicial

Diferencial Revisió

3.50 %

Periodicitat Revisió Anual

Comissió Obertura 0.25 %
Comissió Estudi 0.00 %

Liquidació Cànon francès

Comissió Amortització 0.00 %

Periodicitat Amortització Mensual

Comissió Cancel.lació 0.00 %

3.50 %

Índex Revisió EURIBOR OFICIAL
Observacions

Les disposicions s'han d'amortitzar fins a 12 mesos, i es pot incorporar una carència de fins a 11 mesos. La comissió
d'obertura s'aplicarà a cada disposició.

Préstec Estudia Grau/Màster
Destinat al partícip del pla de pensions i als seus fills. Finançament d'estudis tant a territori espanyol com a l'estranger. Poden afegir-se
a aquest finançament les despeses de manutenció, viatges o material de formació que comportes aquests estudis. Permet fer
disposicions durant el període de carència, que pot ser de 4 o de 5 anys, sempre que s'hagi habilitat l'esmentada carència.
Import Cost total dels estudis més
despeses de manutenció,
viatges, material de formació.
Termini Amortització 5 Anys
Termini Carència 5 Anys
Termini Total Màxim
Índex Inicial
Observacions

10 Anys

Diferencial Inicial 3.50 %

Periodicitat Amortització Mensual

Índex Revisió EURIBOR OFICIAL

Comissió Obertura 0.25 %

Diferencial Revisió 3.50 %

Comissió Estudi 0.00 %

Periodicitat Revisió Anual

Comissió Amortització 0.00 %

Liquidació Cànon francès

Comissió Cancel.lació 0.00 %

EURIBOR OFICIAL
Carència opcional de 4 o 5 anys. Únicament es podran realitzar disposicíons durant els 4 primers anys de carència.
Cada any es pot disposar del cost dels estudis de l'any. La comissió d'obertura es cobrarà per cada disposició.

Serveis
Línia Oberta - Banca per Internet
Ara tindrà un control absolut sobre els comptes. La seva oficina personal, les 24 hores del dia.
Li permet realitzar les operacions que necessiti a través del telèfon mòbil i d'Internet, les 24 hores del dia, tots els dies de l'any. Líder al
mercat de serveis de banca on-line segons l'estudi Aqmetrix.
Servei gratuït per a particulars. Els productes i serveis acreditaran llurs corresponents comissions.
A través d'aquest servei pot consultar el Pla de Pensions, encara que no tingui compte a la nostra Entitat. Demani a qualsevol oficina
de CaixaBank el contracte de Línia Oberta a que te dret com a partícip.

Targeta Visa Classic Pla de Pensions
Targeta de crèdit adreçada a tots els partícips que ofereix importants avantatges.
Sense canviar de banc o caixa, podrà associar la targeta al seu compte corrent. Totes les peticions passen un scoring, en el cas de no
ser client de CaixaBank s'haurà d'aportar, a més, el justificant d'ingressos. El scoring es un sistema de puntuació que pretén predir el
comportament del client des del punt de vista del risc.
De totes les compres realitzades amb la targeta, el titular es beneficiarà d'una aportació del 0,20% al Pla de Pensions d'Ocupació
(abonament anual). Millors condicions en el pagament ajornat. Serveix per identificar-se a Port Aventura i gaudir dels descomptes
acordats. Podrà beneficiar-se del CaixaProtect, servei de protecció en cas d'ús fraudulent, pèrdua o robatori, que tenen totes les
targetes de "la Caixa".
Es gratuïta per al titular i pels beneficiaris de la targeta que el titular del compte vulgui designar.
Demaneu-la a qualsevol oficina de "la Caixa".
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Targeta Visa Classic
Targeta de crèdit amb domiciliació a "la Caixa".
Imprescindible en les seves compres i viatges. Proporciona Punts Estrella.
Quota gratuïta, sempre que s'utilitzi en compres.

Targeta Caixa Oberta
És la targeta de dèbit de CaixaBank. És una targeta del tipus Visa Electron i té la màxima operativitat en la nostra xarxa de caixers
automàtics, en totes les xarxes de caixers d'Espanya i en la majoria de xarxes internacionals. També per a les seves compres a la
majoria d'establiments comercials.
Quota gratuïta, sempre que s'utilitzi en compres.

Targeta Visa Repsol Más
Compri tot el que vulgui pagui comodament al mes següent.
El titular de la targeta disposarà de les següents avantages en les estacions de servei Repsol, Campsa y Petronor
1. Descompte al posar benzina:
a. 5 cèntims eur/litre en Diesel e+, Efitec 95 amb Neotech y Autogas.
b. 7 cèntims eur/litre en Diesel e+10 i Efitec 98 amb Neotech.
2. 5% de descompte en les botigues, rentats, lubricants Repsol y productos Adblue.
3. Bonificació adicional a través de xec carburant de 2 cèntims eur/litre si es reposta més de 250 litres al trimestre, sumant els de les
targetes del contracte.
Gratuïta per ser partícip i amb nòmina domiciliada a CaixaBank.

Targeta Visa Estrella
Targeta amb domiciliació a CaixaBank que li permet pagar còmodament les seves compres diàries i que es liquiden i carreguen un cop
a la setmana.
Podrà també retirar diners en efectiu en els caixers automàtics i personalitzar-la. L'ús de Visa Estrella li proporciona Punts Estrella que
els podrà bescanviar per regals.
Si connecta la seva Visa Estrella al seu telèfon mòbil, tindrà a la seva disposició, gratuïtament, la tecnologia més avançada en compra
segura per Internet i recàrrega de mòbils.
Quota gratuïta, sempre que s'utilitzi en compres.

Targeta Visa Gold
Targeta de crèdit amb domiciliació a CaixaBank. Amb ella podrà pagar en còmodes terminis les compres que vulgui, sense tràmits i
sense haver de demanar un crèdit. Amb la tarifa plana, sempre pagarà la mateixa quota i podrà decidir la quantitat que vol pagar, sigui
quina sigui la despesa mensual que faci amb la targeta. Proporciona Punts Estrella.
Quota gratuïta si es fa un pagament a l'any amb aquesta targeta.

Via T
La targeta per pagar en els peatges amb carrils exclusius i rapidesa en el pagament.
Amb la Targeta Via T no haurà d'aturar el cotxe als peatges, ja que, gràcies a la instal·lació d'un petit dispositiu electrònic que emet un
senyal mitjançant microones, pot abonar el peatge de manera que es carrega a un compte vinculat.
Via T pot utilitzar-se en autopistes i pàrkings d'Espanya i Portugal.
Quota d'alta (inclou cost del dispositiu) i manteniment anual, gratuïta per ser partícip i amb nòmina domiciliada a CaixaBank
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Assegurança d'Accidents Gratuïta
Assegurança d'accidents en cas de mort o invalidesa absoluta, totalment gratuïta, de 12.000 Euros.

SegurCaixa Accidents Rendes
És una Assegurança d'accidents que cobreix el pagament d'un capital més una renda mensual en cas de mort i/o invalidesa absoluta i
permanent a conseqüència d'un accident ocorregut en l'àmbit territorial de la Unió Europea, Andorra, Suïssa, Islándia o Noruega. En
cas de mort per accident cobert, els beneficiaris, a més de cobrar un capital, disposen d'una renda mensual durant 5 anys per poder
afrontar els moments més difícils. A més no requereix realitzar cap control mèdic per a la seva contractació.
Es pot escollir la contractació només la contingència de mort o mort i invalidesa absoluta i permanent. En qualsevol cas asseguren un
capital inicial de 6.000 Euros i una renda temporal de 5 anys de durada (de 600, 1000 o 2000 Euros)
S'inclou la cobertura de cancel·lació del saldo de targetes de crèdit de CaixaBank en cas de mort per accident, fins un màxim de 3.005
Euros.
Descompte del 15% sobre l'import de la prima del primer any i dels anys següents.

SegurCaixa Accidents Complet
Assegurança d'accidents que cobreix el pagament d'un capital en cas de mort o invalidesa absoluta i permanent, a conseqüència d'un
accident ocorregut tant en l'àmbit de la vida privada com en el professional de l'assegurat. A més, com a cobertura addicional, també
assegura un percentatge del capital en cas que es produeixi una invalidesa parcial, segons estableix el barem (pèrdua o inutilització
absoluta d'un dit, d'una ma, d'una cama, etc.).
Contingències bàsiques: mort per accident, mort per accident de circulació (doble capital en aquest cas), invalidesa absoluta i
permanent per accident, invalidesa absoluta (doble capital) i permanent per accident de circulació, avançament de fins a 6.000 Euros
de despeses de sepeli, avançament per a la liquidació de l'ISD, saldo pendent de targetes de crèdit de CaixaBank fins a 3.005 Euros.
Descompte del 10% sobre l'import de la prima del primer any i dels següents anys.

Assegurança Vida Familiar
Asseguri als qui més estimi els seus projectes de futur, fins i tot quan no hi sigui.
Assegurança que cobreix, en cas de defunció del titular, el cobrament d'un capital assegurat per a què els seus familiars puguin
afrontar situacions imprevistes, com ara la disminució d'ingressos. Opcionalment, es poden contractar cobertures complementàries.
Contingències bàsiques: defunció, invalidesa absoluta i permanent (en les modalitats "anual renovable" i "vida temporal").
Contingències addicionals: càncer, infart de miocardi i altres malalties greus, i cancel·lació del saldo pendent de targetes de crèdit de
CaixaBank. Per al cas de les malalties greus incloses a la pòlissa, s'avança el 50% del capital assegurat i la resta es manté com a
cobertura en cas de defunció o invalidesa absoluta i permanent.
Descompte del 15% sobre l'import de la prima del primer any i dels anys següents.

Seviam Protect
Assegurança de vida que cobreix l'amortització d'operacions de crèdit de CaixaBank. En cas de sinistre de l'assegurat, la resta de
titulars, avaladors o hereus (o ell mateix, en cas d'invalidesa) queden alliberats del pagament del deute pendent, o d'un percentatge, de
l'amortització del préstec.
A més, inclou la cobertura per una situació eventual d'atur o d'incapacitat laboral temporal, amb la qual podrà cobrir-se les quotes del
préstec.
Contingència bàsica: mort i atur o incapacitat laboral temporal
Contingències addicionals: invalidesa absoluta i permanent
Li millorem l'oferta amb un descompte del 20% sobre l'import de la prima per sempre.
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Seviam Obert
Assegurança que permet al titular o a l'avalador d'una operació creditícia cobrir el pagament del deute en cas de defunció i,
opcionalment, en cas d'invalidesa absoluta i permanent.
L'objectiu d'aquesta assegurança és protegir i mantenir l'estabilitat econòmica de l'assegurat (invalidesa absoluta i permanent) i la de
la seva família (defunció) davant de situacions inesperades.
Cobertura Bàsica: Defunció
Cobertures Complementàries: Invalidesa absoluta i permanent
Li millorem l'oferta amb un descompte del 20% sobre l'import de la prima per sempre.

SegurCaixa Llar Complet
Protegeixi casa seva amb les cobertures més avançades.
Assegurança destinada a cobrir els danys que es poden produir en un habitatge més freqüentment, tant en el continent com en el
contingut.
Incorpora cobertures d'assistència a la llar, 24 hores al dia, 365 dies l'any.
Descompte del 15% sobre l'import de la prima del primer any i del 10% els anys següents.

Assegurances de Salut
Assegurança mèdica oferta per CaixaBank que dóna una cobertura de qualitat.
Modalitats:
-Adeslas Plena: assistència mèdica de més de 43.000 professionals i més de 1.150 centres concertats, inclou l'assistència sanitària.
-Adeslas Premium: tots els serveis dels seus quadres mèdics i llibertat absoluta d'elecció de professional o de clínica, dins i fora
d'Espanya. Reemborsa fins al 80% del cost d'aquests serveis en aquells professionals no inclosos al quadre mèdic de SegurCaixa
Adeslas.
- Adeslas Dental Família: nou producte amb tarifa plana que permet incloure de 3 a 6 assegurats i que cobreix un conjunt de serveis a
través d'un quadre de dentistes format per més de 150 centres propis d'Adeslas i 1.100 centres concertats i professionals
independents. Sistema de franquícies pel qual l'assegurat abona directament una part del cost dels serveis, estalviant-se fins a un 50%
del cost.
Descompte del 7% sobre l'import de la prima del primer any i dels següents.

SegurCaixa Auto
SegurCaixa Auto és l'assegurança d'automòbil creada i pensada exclusivament per als clients de CaixaBank atenent a les seves
necessitats com a conductors. És un producte adaptat a les últimes novetats del mercat, amb cobertures àmplies i innovadores.
En funció de les necessitats dels clients i de l'antiguitat del vehicle, s'oferereixen diferents modalitats de cobertura:
1. Modalitat de tot risc sense franquícia.
2. Modalitat de tot risc amb franquícia, de 200, 300 o 600 Euros.
3. Modalitat de tercers ampliat.
4. Modalitat tercers amb vidres.
Descompte del 10% sobre l'import de la prima del primer any i del 5% els anys següents.

SegurCaixa Moto
SegurCaixa Moto és una assegurança destinada a cobrir les motocicletes urbanes i els seus conductors. S'ofereixen les següents
modalitats:
1. A tot risc amb franquícia de 500 Euros o 750 Euros
2. A tercers amb robatori i incendi. Franquícia 500 Euros per a robatori i incendi
3. A tercers
Descompte del 10% sobre l'import de la prima del primer any i del 5% els anys següents.
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Servei de Valors
A través de Línia Oberta pot realitzar la consulta i la contractació on-line de valors amb la màxima agilitat i eficàcia possibles.
Condicions econòmiques per operacions de valors de renda fixa i variable del Mercat Nacional:
Compra-venda: 0,20% (mínim 4,50 Euros i màxim 90,00 Euros)
Corretatge: 0,20% (mínim 4,50 Euros i màxim 90,00 Euros)
Comissió de custòdia: 0,10% del valor efectiu (mínim 1,80 Euros semestrals)
Comissió de custòdia de CaixaBank: Exempta
Comissió compra accions de CaixaBank: Exempta
Demani a la seva oficina l'aplicació d'aquestes condicions especials.

Altres
PortAventura Park - Temporada 2016
35% de descompte fins a un màxim de 4 persones.
Descompte d'un 35% en la compra de cadascuna de les seves entrades, fins a un màxim de quatre entrades d'adult d'un dia d'accés
a PortAventura Park, adquirides a les taquilles del mateix. Descompte no acumulable a altres descomptes, ofertes i/o promocions. En
cap cas el descompte es podrà bescanviar pel seu valor monetari.
És imprescindible presentar a les taquilles de PortAventura Park la targeta Visa Clàssic Pla de Pensions o bé la llibreta del Pla de
Pensions de la Generalitat i document acreditatiu de la identitat del titular.
Consultar dies i horaris d'obertura a www.portaventuraworld.com
Promoció vàlida del 18/03/16 al 08/01/17.

Hotels de PortAventura World - Temporada 2016
10% de descompte sobre la millor tarifa pública disponible en cada moment.
Descompte aplicable a un màxim de 2 habitacions per reserva. Al menys el titular d'una de les reserves ha de ser titular de la targeta
Visa Classic Pla de Pensions Generalitat o bé de la llibreta del Pla de Pensions de la Generalitat, que és imprescindible presentar,
juntament amb un document acreditatiu de la identitat del titular. En el preu està inclosa l'entrada al parc durant l'estada. La promoció
està subjecte a la disponibilitat d'habitacions.
Vàlid per estades del 18/03/16 al 07/01/17, en funció del calendari d'obertura de cada un dels cinc hotels, sobre totes les tipologies
d'habitacions i règims. Es respectaran les estances mínimes marcades.
Descompte no acumulable a altres descomptes, ofertes i/o promocions.
Per efectuar la reserva és imprescindible trucar al 902 20 22 20 i identificar-se a l'arribada a la recepció del hotel.

PortAventura Caribe Aquatic Park - Temporada 2016
10% de descompte fins a un màxim de 4 persones.
Descompte d'un 10% en la compra de cadascuna de les seves entrades, fins a un màxim de 4 entrades d'adult d'un dia d'accés a
PortAventura Caribe Aquatic Park, a les taquilles del mateix. Descompte no acumulable a altres descomptes, ofertes i/o promocions.
En cap cas el descompte es podrà bescanviar pel seu valor monetari.
És imprescindible presentar a les taquilles de PortAventura Park la targeta Visa Clàssic Pla de Pensions o bé la llibreta del Pla de
Pensions de la Generalitat i document acreditatiu de la identitat del titular.
Consultar dies i horaris d'obertura a www.portaventuraworld.com
Promoció vàlida del 28/05/16 al 18/09/16 per accedir a PortAventura Caribe Aquatic Park.
Subjecte a l'aforament de PortAventura Caribe Aquatic Park.
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CosmoCaixa i CaixaForum
Entrada gratuïta als centres CaixaForum i CosmoCaixa i 50% de descompte en les activitats de pagament.
Cal identificar-se com a partícip amb la Visa Classic Pla de Pensions o bé amb la llibreta del Pla de Pensions de la Generalitat.
Consulta horaris, activitats i informació completa i actualitzada a: www.lacaixa.es/fundacion
Descarrega't l'app de CaixaForum al móbil. Tota la informació, amb imatges, vídeos i audioguies, de les exposicions de CaixaForum,
a l'iPhone.
Descarrega't l'app de CosmoCaixa al mòbil. CosmoCaixa és l'aplicació que permet accedir a tots els espais del museu CosmoCaixa
de Barcelona.

Com gaudir de les condicions de targetes?
El partícip haurà de sol·licitar expressament a la seva oficina que l'inclogui en el sistema per poder beneficiar-se de les condicions de
les targetes. L'oficina teclejarà el NIF i el compte a l'aplicació de col·lectius del terminal (Comercial - Negocis - Col·lectius - Aplicar
Condicions Col·lectius - Confirmació Avantatges Grans Col·lectius).

Observacions:
Condicions i tarifes vàlides en la data d'impressió i subjectes a modificació segons l'evolució del mercat. Les Operacions de Crèdit i les seves condicions es
concediran en funció d'un estudi particularitzat de l'acreditat i de la seva vinculació, seguint els criteris habituals de CaixaBank, S.A., "la Caixa". Respecte a
les assegurances, la informació està subjecte a les condicions de cada pòlissa i a les condicions de subscripció.
Últims valors publicats dels índexs oficials en la data de impressió de l'oferta: EURIBOR OFICIAL -.008, Deute Públic 2-6 Anys 3.304, IRPH-Entitats
2.014
(*) Informació no disponible en català
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