CaixaEmpresa

Programa Emprenedors

Sempre al costat de
l’empresa

A ”la Caixa”, la nostra vocació principal és aportar-li solucions financeres
excel·lents per al desenvolupament del negoci. Tenim el compromís ferm
d’oferir un servei diferenciat, basat en l’agilitat, l’eficàcia i l’assessorament
personalitzat mitjançant els nostres professionals i la xarxa d’oficines més
extensa sempre a disposició dels nostres clients.
A més, també treballem per conciliar l’activitat econòmica amb els valors i les
demandes de la societat. Per aquest motiu, ”la Caixa” ha subscrit el Pacte
Mundial de les Nacions Unides, que implica acollir, com a part integral de
l’activitat, els deu principis de conducta i acció en matèria de drets humans, treball,
medi ambient i lluita contra la corrupció.
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Programa
EmprenedorXXI

Un compromís
ferm amb els
emprenedors
Amb el compromís ferm d’acompanyar els emprenedors,
a ”la Caixa” posem a la seva disposició el programa
EmprenedorXXI, un conjunt d’iniciatives orientades a
identificar, reconèixer i acompanyar empreses innovadores
amb un alt potencial de creixement.

Programa EmprenedorXXI
La creació d’empreses i la innovació, com a motor del futur
creixement del país
”la Caixa”, en l’afany de donar suport als emprenedors, col·labora en l’impuls i la
dinamització d’activitats desenvolupades en l’àmbit de la creació d’empreses i la
innovació.

Impuls per a la
creació d’empreses

Gràcies a acords de col·laboració amb diferents institucions nacionals,
regionals i locals, es desenvolupen accions de sensibilització i formació en creació
d’empresa, i de foment de l’emprenedoria.
Una d’aquestes accions és el Premi EmprenedorXXI, coatorgat amb ENISA i
impulsat per més de 40 entitats publicoprivades vinculades a l’emprenedoria,
l’objectiu del qual és identificar, reconèixer i premiar les empreses innovadores amb
més potencial de creixement a cada comunitat autònoma.
A banda d’una aportació econòmica, el premi consta d’una sèrie d’accions
adreçades a potenciar el creixement de l’empresa: ponts tecnològics a Silicon Valley
i cursos d’acceleració empresarial a ESADE, IESE i la Universitat de Cambridge.
En cinc edicions s’hi han presentat més de 1.600 candidatures i s’han premiat més
de 100 empreses.

CAIXA EMPRENDEDOR XXI, SA (Societat Unipersonal), av. Diagonal, 613, 3r, 08028 Barcelona, CIF A-63495550. Inscrita en
el RM de Barcelona, tom 36675, foli 97, full B-282414. www.emprendedorxxi.es
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Capital risc

Tan lluny com
vulgui arribar
Perquè el nostre objectiu és donar suport a l’esperit emprenedor
i oferir solucions que li permetin assolir els seus objectius.

Capital risc
Financem el creixement
Les empreses innovadores amb un potencial de creixement elevat necessiten un
finançament diferent de l’habitual. Per aquest motiu, les entitats de capital risc
representen una solució molt interessant per als emprenedors, ja que inverteixen
en empreses per finançar-se el creixement, l’expansió i el desenvolupament, amb
un horitzó temporal determinat.

Finançament
amb un horitzó
temporal
determinat

La forma més habitual d’acompanyar-les i col·laborar-hi és mitjançant una
participació minoritària i temporal en el projecte.
Què busca el capital risc
· Un equip directiu competent, compromès i professional.
· Un projecte d’empresa a llarg termini amb capacitat de desenvolupar-se i
créixer.
· Una rendibilitat esperada, d’acord amb el risc que hi hagi.
· Que l’accionariat admeti la participació temporal en el projecte.
· Un mercat potencial elevat per als productes que comercialitzi la companyia.
· La posició competitiva de l’empresa sostenible.
Beneficis per a l’emprenedor
. Incrementa els recursos propis.
· Comparteix el risc empresarial.
· Millora l’accés a recursos aliens a llarg termini.
· Millora l’accés a altres inversors institucionals o independents.
· Obté un accés més fàcil a xarxes de contactes empresarials.
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Capital risc

Què oferim
· Experiència, professionalitat, rigor financer i serietat.
· Acompanyament d’un gestor especialitzat.
· Accés a contactes institucionals i empresarials.
· Sinergies entre empreses participades.
Què esperem
. Simetria en l’assumpció de riscos, i participació en els èxits i fracassos de la
iniciativa empresarial.
· Protecció habitual com a soci minoritari de l’empresa.

Tipus de fons
Finançament per a les primeres etapes
Caixa Capital Micro SCR (8 milions d’euros)
Inverteix en microempreses creades fa poc temps, que presentin un pla de
creixement en qualsevol sector d’activitat, i potencia la coinversió amb altres agents
públics i privats.
S’inverteix en empreses constituïdes a Espanya, a través d’un préstec participatiu de
50.000 €, convertible a capital.

Finançament per
a cada mena de
projecte

Una opció per a cada sector

· Un grau de compromís molt elevat per part de l’emprenedor i de l’equip.
· Protecció de la propietat intel·lectual/industrial.

Posem a la seva disposició diferents fons de capital risc, especialitzats segons el
sector en què operi l’empresa.

· Estratègia de sortida factible acordada amb tots els accionistes.
· Centre de decisió i execució de les activitats crítiques a Espanya.

Caixa Capital BioMed SCR (22 milions d’euros)
Inverteix en projectes d’empreses noves o creades fa poc, de caràcter innovador
en l’àmbit de les ciències de la vida, amb seu a Espanya.
Caixa Capital TIC SCR (20 milions d’euros)
Inverteix en projectes d’empreses noves o creades fa poc, de caràcter innovador
en l’àmbit de les tecnologies de la informació i internet, amb seu a Espanya.
La inversió en tots dos fons podrà variar en funció del projecte, s’hi pot invertir
un màxim de 3 milions d’euros i es realitzarà principalment en capital.

Finançament
per a empreses
innovadores

CAIXA CAPITAL RISC, SGECR, SA (Societat Unipersonal), av. Diagonal, 613, 3r, 08028 Barcelona, CIF A-62794722. Inscrita en
el RM de Barcelona, tom 34341, foli 207, full B-247079. Registre Especial de SGECR de la CNMV número 27.
CAIXA CAPITAL MICRO, SCR, SA (Societat de Règim Simplificat), av. Diagonal, 613, 3r, 08028 Barcelona, CIF A-65452179.
Inscrita en el RM de Barcelona, tom 42221, foli 56, full B-404602. Registre especial de SGECR de la CNMV número 199.
CAIXA CAPITAL BIOMED, SCR, SA (Societat de Règim Simplificat), av. Diagonal, 613, 3r, 08028 Barcelona, CIF A-65693343.
Inscrita en el RM de Barcelona, tom 42904, foli 106, full B-418269. Registre especial de SGECR de la CNMV número 206.
CAIXA CAPITAL TIC, SCR, SA (Societat de Règim Simplificat), av. Diagonal, 613, 3r, 08028 Barcelona, CIF A-64404999. Inscrita
en el RM de Barcelona, tom 39160, foli 44, full B-340812. Registre especial de SGECR de la CNMV número 127.
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Productes
i serveis
financers

Complim amb
les expectatives
que tingui
Gràcies a l’aposta contínua per la innovació en el disseny de
productes, ”la Caixa” disposa d’alternatives de finançament a
mida, automatitzades i integrades en els serveis de cobraments i
pagaments, i amb accés on-line a tota la informació i la gestió de
l’empresa, a través del nostre servei Línia Oberta.

Finançament de circulant
Una solució excel·lent per anticipar els cobraments
Opcions de finançament que li permetran dur a terme les operacions empresarials a
curt termini.
Línia de finançament de circulant
Disposarà, en una sola pòlissa, de totes les opcions de finançament per a les
necessitats de tresoreria: compte de crèdit, bestreta de factures, avançament de
crèdits comercials, avals i línies de finançament de comerç exterior. D’aquesta
manera, tindrà un límit global del qual podrà fer ús quan li convingui més, i es
podrà beneficiar d’un important estalvi en costos i temps de tramitació.

Reuneixi en una
sola pòlissa totes
les opcions de
finançament

Factoring: la gestió global dels cobraments
Si ven a clients recurrents i vol tenir serveis addicionals al finançament, li oferim la
nostra solució de factoring per als cobraments nacionals i internacionals. Aquest
producte li permetrà avançar-se els cobraments sense recurs, de manera total o
parcial.

Avanci’s els
cobraments
nacionals i
internacionals

CaixaConfirming
Un servei global que estalvia costos administratius, li facilita la gestió de la tresoreria
i millora la relació amb els proveïdors nacionals o estrangers, ja que li garanteix una
confirmació àgil de les factures, una font de finançament independent de la seva
capacitat creditícia i una assegurança de crèdit sobre la cartera anticipada.

Optimitzi la gestió
amb els proveïdors

Si és proveïdor d’una empresa que utilitza el servei CaixaConfirming, pot cobrar per
endavant, de manera senzilla i immediata, i beneficiar-se d’aquests avantatges.
Avantatges financers
· Liquiditat immediata.
· Sense demores ni impagaments.
· Sense tràmits crediticis.
· Sense augment del risc bancari.
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Productes i serveis financers

Finançament d’inversions
Totes les opcions per fer créixer el negoci
Disposa d’assessorament especialitzat per trobar l’opció d’inversió que sigui més
beneficiosa per a la seva empresa.
Préstecs i crèdits
Combinem els terminis i les garanties que li convinguin més, segons la situació i
l’operació que ens plantegi.
Lísing

Amb opció de
compra quan acabi
el contracte

Renovi’s els equips productius, vehicles i/o equipaments informàtics, i adquireixi
o construeixi els immobles que li calguin per a un desenvolupament òptim de les
seves activitats a través del pagament de les quotes d’arrendament a mitjà i a llarg
termini, amb opció de compra quan acabi el contracte.

CaixaRenting
El rènting és una fórmula que li permet pagar en una única quota mensual
totes les despeses originades per l’ús del bé: lloguer, impostos, assegurances,
manteniment, reparacions i assistència.

Despesa totalment
deduïble

La quota de rènting és una despesa deduïble per l’import total i l’IVA de la quota
és compensable íntegrament. Permet fer servir el bé sense haver d’efectuar
desemborsaments per comprar-lo i conèixer-ne a priori tots els costos. A més, no
es computa com a endeutament en el balanç i, per tant, no redueix la capacitat
de crèdit.
CAIXARENTING, SAU, Gran Via de les Corts Catalanes, 130-136 (Torre BCN), 08038 Barcelona, NIF A-58662081.
Inscrita en el RM de Barcelona, tom 24727, foli 192, full B-10673, inscripció 13a. www.caixarenting.es

Línies de finançament oficial
Tindrà accés a programes de finançament oficial d’organismes públics d’àmbit
europeu, estatal, autonòmic o local, com les línies de l’Institut de Crèdit
Oficial (ICO), del Banc Europeu d’Inversions (BEI), etc.

Té la possibilitat de contractar operacions d’arrendament financer o operatiu.

Crèdit Obert Personal

A més de l’adequació de les quotes als seus fluxos d’ingressos, obtindrà importants
avantatges fiscals i el finançament automàtic de l’IVA en totes les operacions.

Emprendre un nou projecte ja només depèn de vostè. Posem al seu servei un
producte pensat perquè pugui dur a terme tots els projectes que tingui, tant actuals
com de futur, amb una àmplia flexibilitat d’opcions. D’aquesta manera, disposarà de
tot el capital concedit, o de només una part, mitjançant noves disposicions.

Assessorament i
tramitació de la
gestió

Àmplia flexibilitat
d’opcions

Avantatges
· Es pot reutilitzar el capital amortitzat o no disposat, de manera que no cal
tramitar un nou préstec.
· Hi ha la possibilitat de modificar a l’alça o a la baixa la quota mensual
(sense superar el termini màxim contractat).
· Facilita el pagament d’una quota més reduïda durant la vida del crèdit si
s’opta pel pagament d’una última quota més elevada al final de l’operació.
Avals i preavals
Destinat a empreses que necessitin garantir-se les obligacions de pagament en
licitacions i operacions comercials o financeres.

Servei
especialitzat

Modalitats
· Avals tècnics de licitacions o concursos públics.
· Avals econòmics i financers.
· Línies d’avals.
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Productes i serveis financers

Serveis de cobraments

Gestió de pagaments

Gestioni’s els cobraments de manera àgil

Gestioni’s els pagaments sense complicacions

Més facilitats perquè pugui tramitar amb rapidesa i seguretat tots els cobraments.

Un sistema eficaç per tractar integralment els processos de pagament a través de
Línia Oberta.

Gestió on-line de xecs i pagarés

Ingrés on-line des
de l’empresa

”la Caixa” li instal·larà un escàner amb lector de dades i el software corresponent, que
li permetrà capturar i transmetre les dades i imatges dels documents.

Pagament de transferència
Disposem d’uns serveis d’alt valor afegit que faran que les transferències arribin amb
més celeritat als proveïdors.

Avantatges principals

Servei de
refacturació

· Gestió de documents amb venciment futur. En podrà fer una transmissió
anticipada i ”la Caixa” efectuarà el control dels venciments.

Avantatges principals

· Manteniment d’un arxiu històric de dades i imatges que en permet la
consulta i la verificació en qualsevol moment.

· Emissió de pagaments massius de formularis per a una data present o futura.
· Consulta on-line de les transferències dels últims 5 anys.
· Tramitació de transferències urgents via Banc d’Espanya i Línia Oberta.

Li facilita la gestió integral de tots els rebuts domiciliats originats per l’activitat de
l’empresa que siguin pagadors en qualsevol entitat financera nacional o estrangera
(de la zona única de pagaments en euros SEPA). Té la possibilitat de presentar
una única facturació, amb dates de càrrec o venciment diferents, o una facturació
periòdica. Podrà fer tota mena d’operacions de gestió i facturació on-line a través de
Línia Oberta.

· Emissió de transferències a través de SEPA (Single Euro Payments Area).

Cobraments amb targetes (TPV)

Avantatges del
servei Comerci@

· Avís per correu electrònic o SMS al beneficiari.

Gestió integral de rebuts

Disposarà del servei de refacturació, exclusiu de ”la Caixa”, que li reduirà la tasca
de recobrament d’impagats, ja que efectuem el reintent diari de càrrec dels rebuts
domiciliats a ”la Caixa” que per algun motiu no s’haguessin pogut atendre en la
data de càrrec.

Solucions per al cobrament de les vendes a través de TPV (terminal punt de venda)
amb qualsevol mena de targeta, i amb abonament automàtic abans de les 8 hores
de l’endemà. A través de Comerci@, disposarà d’un ampli ventall de serveis, com el
pagament en multimoneda, pagament de propines, preautoritzacions, cross-border
de TPV per a Europa i el Cyberpac per a les vendes a través d’internet.

Simplificació dels
processos de gestió

Pagament de nòmines
Un servei que abona immediatament les nòmines dels beneficiaris que la tinguin
domiciliada a ”la Caixa”; a més, totes les ordres efectuades per sistema informàtic i
Línia Oberta es reben durant les 24 hores següents.

Abonament
immediat

Pagaments massius a proveïdors
Per fer els pagaments domiciliats o no domiciliats i rebre informació dels conceptes
del pagament que estigui fent, posem a la seva disposició diferents documents:
carta-xec, carta-transferència, carta-pagaré o pagament domiciliat.
Pagaments d’impostos i quotes de la Seguretat Social
Ara pot pagar i presentar la major part dels impostos i les quotes de la Seguretat
Social mitjançant Línia Oberta, sense necessitat de certificat digital. També
podrà liquidar els rebuts de la Seguretat Social de l’empresa a través de la nostra
xarxa de caixers o per mitjà de domiciliació.

CaixaFactura: gestió de factures sense paper
Amb la facturació electrònica podrà simplificar els processos de gestió, guanyar
en competitivitat i contribuir al desenvolupament sostenible. CaixaFactura fa
servir l’estàndard de factura de l’Agència Tributària, la qual cosa permet fer servir
l’arxiu electrònic de factures segons els termes legals establerts.
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Gestió prèvia de càrrecs domiciliats
Simplifiqui la gestió i el control dels pagaments domiciliats. Diàriament, a través de
Línia Oberta, podrà consultar els rebuts emesos a càrrec seu i decidir si els vol
acceptar, amb la possibilitat de modificar el compte de càrrec, o refusar-los.
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Productes i serveis financers

Targetes d’empresa

Línia Oberta

Faci els pagaments d’empresa de manera àgil i segura

Faci tota l’operativa on-line

Amb els nous Pack de Targetes d’Empresa i Pack de Targetes d’Empresa Or,
obtindrà múltiples avantatges per a l’activitat empresarial. Entre altres beneficis, els
packs tenen un límit de crèdit conjunt i una única quota.

A través de Línia Oberta, podrà fer totes les operacions derivades de la gestió
diària de l’empresa de manera àgil i segura.

La banca on-line
100% operativa

Àmbits operatius
· Pack d’Empresa: MasterCard Corporate i American Express Business. Per
les compres fetes amb les targetes MasterCard en comerços (excepte en les
estacions de servei) rebrà Punts Estrella, que podrà bescanviar per regals, vols
i nits d’hotel. A més, incorporen una assegurança d’accidents en viatge per
valor de 300.000 euros.
· Pack d’Empresa Or: MasterCard World Corporate i American Express
Business Or. Podrà obtenir Punts Estrella dobles amb les compres (excepte
en les estacions de servei) que faci amb les targetes MasterCard. També
incorporen una assegurança d’accidents en viatge per valor de 750.000
euros, a més d’una assegurança d’assistència en viatge.
Avantatges de les targetes MasterCard

2% de descompte
en carburants

Proporcionen un 2% de descompte en les estacions de servei Repsol, Campsa
i Petronor. Totes les operacions queden reflectides en una factura mensual
detallada amb l’import, l’IVA i el detall del consum.
Avantatges de les targetes American Express Business

0,3% del cash-back

· Tresoreria: per a un control i una gestió eficients, li oferim una operativa molt
completa, tant en l’àmbit nacional com en l’internacional (domiciliacions de la
Seguretat Social, Cash Management, UniCash, centralització de fons, etc.).
· Inversions: informació sobre cotitzacions, emissions de renda fixa, dipòsits,
valors i fons d’inversió.
· Finançament: operativa amb la qual podrà avançar les vendes i optimitzar la
tresoreria amb serveis com ara CaixaConfirming, factoring, etc.
· Comerç exterior: des d’informació de divises fins a operacions de moviments
de fons en divises o comptes internacionals (transferències i traspassos,
remeses electròniques, emissió de xecs, assegurances de canvi, etc.).
· Fitxers: podrà gestionar fitxers pendents, controlar les remeses, validar
fitxers de prova, etc.
· Targetes: podrà demanar targetes d’empresa, fer prepagaments, contractar
el servei d’alertes, etc.

Obtindrà el 0,3% del cash-back i informació en l’extracte sobre els vols pagats
amb les targetes.

· Serveis: gestió d’operacions amb multifirma, avisos i alertes (SMS i correu
electrònic), pagament d’impostos, etc.

Avantatges comuns

· Mòbil: accés a Línia Oberta a través del mòbil amb la mateixa agilitat,
senzillesa i seguretat que des de l’ordinador.

· Assegurança de lleialtat en cas d’ús fraudulent.
· Possibilitat de gestionar les targetes a través de Línia Oberta.
· Serveis CaixaProtect® i CaixaProtect Emergency® disponibles.
· Avisos al mòbil o per correu electrònic gràcies al servei d’alertes.

Característiques diferencials
· Innovació: el desenvolupament constant de solucions bancàries que millorin
la competitivitat de la seva empresa i que s’avancin al futur ha fet possible que
”la Caixa” rebi el premi al banc més innovador del món, segons els Global
Banking Innovation Awards.
· Qualitat en el servei: amb la garantia de qualitat que caracteritza ”la Caixa”,
certificada per AQmetrix, consultora independent.
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Productes i serveis financers

Tresoreria
Rendibilitat i protecció per a les operacions
Li proporcionem la màxima flexibilitat i senzillesa en la contractació de cobertures
de riscos de tipus d’interès, tipus de canvi, inflació i matèries primeres que li
garanteixin el valor de les operacions comercials i financeres davant de l’evolució
dels mercats. A més, disposem de dipòsits estructurats, vinculats a l’evolució de
tota mena de mercats, que s’adapten perfectament a les necessitats de tresoreria
que tingui.

Cobertura de tipus de canvi
Un preu disponible
únic

Assegurança de Canvi Flexible
Hi hagi les oscil·lacions que hi hagi en el mercat de divises, contractar una
assegurança de canvi li mantindrà el preu i l’import acordats en la data que vostè
determini.
A més, com a valor afegit, es podrà beneficiar del mateix preu pactat des de
10 dies abans i fins a 10 dies després de la data de venciment. D’aquesta
manera, disposa de flexibilitat davant de possibles demores en cobraments o
pagaments, sense que això afecti el tipus de canvi assegurat.
Assegurança de Canvi Obert
Si el que vol és cobrir un import global exacte o aproximat de les operacions i
per a tot un exercici o període estimat, podrà fer servir la modalitat alternativa
Assegurança de Canvi Obert, que li manté un preu disponible únic en
qualsevol moment del període cobert i sobre el qual es poden anar aplicant els
cobraments o els pagaments parcials fins a l’import total contractat.
Assegurança de Canvi Plus
Aquesta modalitat d’assegurança de canvi introdueix un nou element de
flexibilitat: la barrera. A més de disposar del preu mínim garantit que li proporciona
l’assegurança de canvi, podrà triar un límit màxim de tipus de canvi preestablert.
Si el tipus de canvi establert en aquesta barrera no s’assoleix en el mercat de
divises durant el període de l’operació, tindrà l’opció d’efectuar-la al preu de
mercat que li sigui més favorable.

Cobertura de tipus d’interès
Li oferim diferents solucions de cobertures que li permetran protegir-se de les
possibles oscil·lacions del mercat, gestionar millor els pressupostos i estabilitzar els
fluxos de caixa.

Protecció davant
de les oscil·lacions
del mercat

Productes principals
· Assegurança de tipus màxim (CAP), per establir un topall al tipus
d’interès màxim i beneficiar-se de les possibles baixades.
· Assegurança de tipus entre un màxim i un mínim (COLLAR), que
limita la fluctuació del tipus variable.
· Swaps de tipus d’interès (IRS), per convertir el tipus variable en fix i
viceversa, segons allò que li interessi en cada moment.

Inversió a curt termini
Pot triar entre la inversió en pagarés, la data de venciment dels quals podrà triar,
els dipòsits a termini i els fons d’inversió dissenyats específicament per a
empreses per InverCaixa.

Compte Professional EURIBOR
Conegui un producte que li ofereix els mateixos avantatges que un compte corrent,
disponibilitat i liquiditat immediates, però amb el qual, a més, es beneficiarà
d’una remuneració flexible segons l’evolució de l’EURIBOR. També li permetrà
rendibilitzar-ne els saldos des del primer euro amb un interès variable que s’actualitza
segons el mercat.

Llibreta Nova Empresa
Si vol emprendre un nou projecte en un futur no gaire llunyà, posem a la seva
disposició un compte d’estalvi que l’ajudarà a començar amb tota la tranquil·litat i
que li ofereix importants avantatges fiscals.1 La destinació del saldo del compte
ha de ser la subscripció per part del titular, com a soci fundador, de participacions en
una societat limitada nova empresa (SLNE).

Reducció de l’IRPF

1. Segons la legislació fiscal vigent.

Compra d’opcions

Asseguri el preu
de la divisa
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Vostè pot assegurar el preu de la divisa al canvi que vulgui mitjançant el pagament
d’una prima. Només exerceix l’opció si li convé. Les modalitats d’opcions més
habituals es poden contractar, a l’instant, en totes les nostres oficines i, si vol
opcions de canvi més complexes (derivats), la nostra Tresoreria Internacional li
donarà una solució a mida per als requisits i les necessitats que tingui.
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Productes i serveis financers

Assegurances i previsió empresarial
Més cobertura per a la seva empresa
Tot el que necessita per desenvolupar una activitat empresarial amb tranquil·litat
ho trobarà a la selecció de productes de previsió següent.
SegurCaixa Negoci

Àmplia cobertura
per al seu negoci

Amb aquesta assegurança per al negoci, el despatx o el local comercial, disposarà
d’una àmplia cobertura per possibles danys produïts en el continent i el contingut,
entre els quals destaquen:
· Incendi, fuites i inundació per aigua o fang, trencament de vidres i rètols.
· Robatori de mercaderia, de diners en efectiu, a clients o a empleats.
· Pèrdua de beneficis per paralització total o parcial de l’activitat en cas d’un
sinistre cobert (garantia opcional).
· Protecció jurídica, assistència judicial i extrajudicial.
· Assistència informàtica.
· Responsabilitat civil de l’activitat, del continent i patronal.
SegurCaixa Indústria
Amb l’assegurança multirisc per a la indústria, podrà assegurar les instal·lacions
industrials i els seus béns, i també garantir la continuïtat de l’activitat empresarial fins i
tot en cas de sinistre.
SegurCaixa Auto Negoci
Una assegurança que cobreix l’ús comercial i particular de furgonetes de fins a 3.500
kg (no s’asseguren camions, autocars o vehicles industrials per al transport públic de
persones i mercaderies).

Visqui de manera més tranquil·la
Posem al seu abast la possibilitat de tenir una protecció excel·lent per a vostè i els
seus empleats.
Adeslas Pimes
És una assegurança que posa a la seva disposició una assistència mèdica privada i de
qualitat, amb un ampli quadre mèdic integrat per més de 33.000 professionals, 1.100
centres d’atenció medicoassistencial i més de 300 centres concertats que s’adapten als
horaris de treball que tingui.
Amb aquesta assegurança es podrà beneficiar d’unes àmplies cobertures
d’assistència sanitària o cobertura dental amb franquícies, sense copagaments
addicionals a la prima, amb assistència d’urgències a l’estranger, etc.

Quadre mèdic
amb més de 33.000
professionals
i 300 clíniques

A més, pot contractar l’assegurança Adeslas Pimes per a vostè, per a tots els seus
treballadors o per a una part i, fins i tot, per a la seva família.
D’aquesta manera, podrà millorar les condicions dels empleats i els podrà oferir
un complement laboral d’un alt valor social, que aporta avantatges fiscals per al
treballador i per a l’empresari.
VidaCaixa Convenis
Assegurança innominada que permet, a l’empresa amb treballadors subjectes a
convenis col·lectius sectorials, complir les obligacions legals en matèria de prestacions
de mort i invalidesa derivades dels convenis esmentats.
Accidents Pimes
Una assegurança d’accidents que cobreix el risc de mort i la incapacitat
absoluta i permanent, com també capitals opcionals en cas de gran invalidesa o
incapacitat permanent.
Vida Pimes
Assegurança de vida que cobreix el risc de mort i la incapacitat absoluta i
permanent, tant per accident com per malaltia, i que podrà combinar amb
cobertures opcionals.
Responsabilitat Civil Directius
La pòlissa de Responsabilitat Civil Directius cobreix les possibles reclamacions
que es puguin presentar contra directius i alts càrrecs, per evitar que hagin
d’indemnitzar amb el patrimoni personal per danys a tercers derivats d’un acte
incorrecte o una mala decisió presa com a directius de l’empresa.

Protecció per al
patrimoni personal

Adeslas Pimes no es pot contractar a Astúries, Cantàbria ni Navarra.
Informació subjecta a les condicions de cada pòlissa i a les de la subscripció. Caixabank, SA., operador de bancassegurances
exclusiu de VidaCaixa, SA i autoritzat de SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances, inscrit en el
registre administratiu especial de mediadors de la DGAFP amb el codi C0611A08663619.
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MicroBank

Per començar,
creiem en vostè
MicroBank, el banc social de ”la Caixa”, és una entitat
especialitzada en la concessió de microcrèdits adreçats a
fomentar l’activitat productiva, la creació d’ocupació i el
desenvolupament personal.

Microcrèdits per a emprenedors
Els seus projectes ja no tenen límits
Són préstecs amb garantia personal de fins a 25.000 €, destinats a la creació i
ampliació de petits negocis, que es comercialitzen a través de la xarxa d’oficines de
”la Caixa”.

Fins a 25.000 €
de finançament

S’adrecen a emprenedors, autònoms i microempreses2 que proposin i demostrin la
viabilitat d’un projecte de negoci, la seva capacitat per fer-lo possible i la implicació
que hi tenen.
Finalitat del finançament
· Inici de l’activitat: adquisició d’actius fixos i de circulant necessaris
per posar en marxa un projecte d’autoocupació, un petit negoci o una
microempresa (maquinària, ordinadors, mobiliari, mercaderies, vehicles,
despeses de traspàs de negoci…).
· Ampliació del negoci: adquisició d’actius fixos i de circulant necessaris
per desenvolupar o ampliar l’activitat empresarial que ja existeix
(maquinària nova, obres per ampliar locals, despeses de generació de nous
llocs de feina…).

2. Autònoms amb rendes anuals no superiors a 60.000 € i microempreses amb menys de 10 empleats i una facturació anual
inferior a 500.000 €.
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Informi-se’n a les
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