BANKINTER
L'informem que hem arribat a un acord amb Bankinter, grup bancari que disposa d'una xarxa de
347 oficines, 152 Centres de Pimes, 51 Centres de Banca Corporativa, 46 de Banca Privada, 546
Oficines Virtuals i 979 agents. Els clients de Bankinter també poden operar amb el banc mitjançant
els canals alternatius com la banca telefònica i Internet, per canalitzar eficientment l'operativa
financera de la seva empresa. Bankinter ofereix una de les gammes de productes i serveis especials
per a Internet més completes, amb tarifes inferiors a les que l'apliquen a altres canals. Més de 50.000
empreses són clients permanents de la web de Bankinter.
En virtut del conveni de col·laboració, Bankinter ofereix a les empreses associades a AEBALL /
UPMBALL, així com als seus empleats, productes i serveis en condicions molt especials:
- Les empreses associades podran gaudir dels avantatges de la Multilínea Finançament Empreses,
línea dissenyada perquè pugui solucionar totes les necessitats de finançament de la seva empresa,
sense haver de sol·licitar un crèdit per a cada una d'elles. Amb una sola signatura, l'empresa
disposarà d'una línia de risc permanentment oberta a mig termini i amb un límit que podrà destinar a
diverses operacions de finançament: Crèdits, préstecs, avals, descomptes, domiciliacions, leasing,
factoring, crèdits multidivisa, finançament d’'importació i exportació, gestió integral de pagaments,
negoci documentari...
A més, Bankinter ofereix a les empreses associades alguns productes com el Leasing, Compte de
Crèdit i Descompte Comercial en condicions molt especials.
- Els directius i els empleats de les empreses associades podran gaudir d'ofertes especials en
productes com Compte Nòmina, Préstec Personal i Broker Borsa.

Productes i Serveis per a Empreses
Multilínea Finançament
Un producte dissenyat perquè pugueu solucionar totes les necessitats de finançament de la
vostra empresa, sense haver de sol·licitar un crèdit per a cada una d’elles. Amb una sola
signatura, la vostra empresa disposarà d’una línia de risc permanentment oberta a mig termini i
amb un límit que podeu destinar a diverses operacions de finançament:
Crèdits, préstecs, avals, descompte, domicil·liacions, leasing, factoring, crèdits multidivisa,
finançament d’importació i exportació, gestió integral de pagaments, negoci documentari
…

Leasing
• Tipus d’interès: Euribor* + diferencial minim 1,50 % (segons limit de crèdit).
• Termini: Fins a 48 mesos.
• Import a partir de: 25.000,00 euros (per imports menors, consultar a l’ oficina).
• Comissió d’obertura: 0,75 % (0,60 % contractant l’assegurança dels béns a finançar amb
Bankinter).

Compte de Crèdit
• Tipus d’ interès: Euribor 30 dies + diferencial minim 1,50 % (segons límit de crèdit).
• Comissió d’estudi: 0,00 %.
• Comissió d’obertura /renovació: 0,75 %.
• Comissió per no disposició: 0,15 % trimestral.
• Termini obert.

Descompte comercial.
• Tipus d’ interès: Euribor 60 dies + diferencial minim 1,50 % (segons volum descompte).
• Comissió d’estudi / renovació: 0,25 %.
• Comissió per efecte: a negociar amb l’ oficina.
• Comissió per impagats: a negociar amb l’oficina.
*Euribor publicat pel Banc d’ Espanya. Oferta vàlida fins el 01/10/2009. Els preus i condicions poden variar segons les
oscil·lacions del mercat i estan subjectes als criteris d’autorització del Banc.
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Productes i serveis per a particulars.
Compte Nòmina
• Targeta Visa de crèdit gratuïta sempre mentre tingui domicil·liada la nòmina.
• Finançament preferencial gràcies a la bestreta de nòmina d’una mensualitat neta.
• Préstec Personal en condicions preferents.
• Talonari gratuït.
• Assegurança Multiassistència de la Llar.
• Assegurança d’accidents.
• Podrà escollir la forma de veure els extractes: en web o en paper.

Préstec Personal
• Tipus d’interès: Euribor* + diferencial minim 3,00 % (segons limit de préstec).
• Comissió d’obertura: 1,00 %.
• Comissió d’estudi: 0,00 %.
• Fins a 8 anys. Termini a convenir. Asseguri la quota o el tipus d’interès amb un Intercanvi.

Broker Borsa
Promoció actual: Aconsegueixi un bono-bolsa de 400 euros1 vigent durant 3 mesos, vàlid per
les seves operacions de compravenda de qualsevol producte i realitzades per Internet i per
mòbil.
• Podrà operar en borsa nacional, més de 20 borses internacionals, en operativa A crèdit.
• Invertir en Warrants, Futurs i Opcions.
• Tindrà a la seva disposició les eines necessàries per prendre decisions d’inversió.
• Disposarà d’informació més completa, com cotitzacions, noticies i recomanacions.
• Podrà operar amb el Broker al mòbil.
Comissions reduïdes en compravenda de valors nacionals, amb tarifa fixa:
• Operacions fins a 90.000 euros: 8 euros.
1.No inclou despeses i correu.

Pot adreçar-se amb aquest document a la seva Oficina de Bankinter.

