
Zure nominak askoz gehiago 
ematen dizu orain

Partekatu Family Kontuak ematen dizun guztia 
eta izan are abantaila gehiago. Horrez gain, 
abenduaren 31 baino lehen zure nomina 
CaixaBank-en helbideratzen baduzu, beIN 
CONNECT1 plataformarako abonamendua 
eroan dezakezu bi denboralditan 
erabiltzeko. Plataforma horren bidez, futbolik 
onenaz gozatu ahal izango duzu, zuk aukeratzen 
duzuna, edozein gailu edo Samsung telebista 
erabiliz1.

Family Kontua komisiorik gabe 

Orain, Family Kontu berriarekin2, abantaila 
anitzez gozatu eta gastu hauek aurreztuko 
dituzu:

 Mantentzea eta administrazioa

 Bi kreditu-txartelen kuotak (titularrarena 
eta onuradunarena)

 Transferentzia mugagabeak kutxazain 
automatikoan eta Linea Irekian

 Linea Irekiaren bidez eskatutako kontu-
ziurtagiriak

Eta, horrez gain, zure familiaren bigarren 
eta hirugarren kontuak eta kontu 
bakoitzari lotutako bi kreditu-txartel 
ere doan3.

Zure nominarekin, berehalako 
mailegua 

Edozein ilusio duzula ere, errealitate bilaka 
dezakezu Family Maileguarekin:

 60.000 €-ra arte4

 Sei urtera arteko epea kuota zure 
beharretara egokitzeko

Gainera, on-line eskatu eta kontratatu 
ahalko duzu.

Abantailez jositako pack digitala 

Abantaila mordoa eskaintzen dizkizugu 
zure egunerokorako. Hel iezaiezu Linea 
Irekiaren bitartez edo zure mugikorra erabiliz, 
erosotasun osoz, aplikazio hauen bidez:

 Family, plan proposamen berriak familia 
osoarentzako

 CaixaBank Pay, mugikorra erabiliz 
erosotasun osoz ordaindu ahal izateko

 ReciBox, ordainagiriak eta helbideratutako 
gastuak erraz kudeatzeko

 CardBox, txartel guztiak etxetik 
kudeatzeko

 Credi App, behar duzun fi nantzaketa 
eskatzeko

 Erraztasun ezin hobeak  
 zure familiarentzako 

GOZATU LIGAZ ETA CHAMPIONS 
TXAPELKETAZ BEIN CONNECT 
SISTEMAREN BIDEZ

KOMISIORIK GABE 

EROAN SAMSUNG 
TELEBISTA

1. Promozioak 2017-12-31ra arte balio du (beIN CONNECT plataformarako 7.500 harpidetza eta 50.000 telebista) nomina helbideratzen 
duten (gutxienez 600 €-koa hilean), hiru ordainagiri helbideratzen dituzten eta hiruhilekoan txartelarekin hiru erosketa edo gehiago 
ordaintzen dituzten pertsonentzako. Bezeroak 12 hilabetez mantendu behar ditu baldintza hauek, eta 36 hilabetez bezero izan behar 
da. Promozio hau gauzazko ordainketatzat hartzen da, eta indarrean dagoen zerga-araudiaren arabera kontuan ordaindutakoaren baitan 
dago. Promozio honek OTT beIN CONNECT plataformara harpidetzea eskatzen du, 2019-07-31ra arte. Promozioak plataformako bezero 
berrientzat soilik balio du. Baldintzak betetzen ez badira, 240 €-ko zigorra kobratuko da OTT beIN CONNECT plataformara egindako 
harpidetzagatik, eta 249 €-koa 32”-ko telebistagatik. Ez da bateragarria 2016-01-01aren ondoren nomina helbideratzea eskatzen 
zuten beste promozioekin. Ez da diruzko ordainketarik egiten. 2. Kontuak 0 €-ko tarifa du hilean, betiere, bezeroak hilean 600 € edo 
gehiagoko nomina helbideratuta badu eta txartelarekin hiru ordainketa egin baditu edo azken hiru hilabeteetan helbideratutako hiru 
ordainagiri jaso baditu. Hori hala izanik ere, hurrengo eragiketaren bat elektronikoak ez diren kanalen bidez egiten baditu (bulegoaren 
bidez, esaterako), 2 €-ko zigorra kobratuko zaio eragiketa bakoitzeko: ordainagiriak eta zergak ordaintzea, dirua ateratzea, intsuldaketak 
zein transferentziak (gehienez ere, 20.000 €-koak), txeke bidezko diru-sarrera egitea, txeketegia eskatzea eta posizioa, saldoa zein kontu-
laburpena kontsultatzea. Kontuko saldoek ez dute interesik sortzen bezeroaren alde. 3. Beste nomina bat izan behar da helbideratuta 
CaixaBank-en, Family Kontuaren baldintza berdinak betetzen dituena. Kontsultatu gainerako baldintzak www.CaixaBank.es/family 
webgunean 4. Eragiketa onartu baino lehen, eskatzailearen itzultzeko ahalmena eta kaudimena aztertuko dira, erakundearen arrisku-
politiken arabera. NRI: 2068-2017/09681. NRI: 2085-2017/09681

CaixaBank Kreditu Erakundeen Gordailuen Berme 
Funtsari atxikita dago. Funts hori urriaren 14ko 
16/2011 Errege Dekretuan aurreikusita dago. 
Bermatutako zenbatekoak 100.000 €-ko muga 
du kreditu-erakunde bakoitzeko gordailugile 
bakoitzeko.

Zenbaki honek produktuaren arriskua 
adierazten du. Arrisku txikiena 1/6 da, 
eta arrisku handiena, 6/6.
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Kontua

Informazio gehiago nahi 
izanez gero, galdetu 
zure bulegoan edo sartu 
www.CaixaBank.es 
webgunean

Credi
AppPay
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