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Crèdit Comprador i Crèdit Subministrador

Finançament de Crèdits Documentaris d'Importació

Finançament de Crèdits Documentaris d'Exportació - Compra sense recurs

Finançaments a mida de projectes

Forfaiting

CaixaConfirming internacional

Finançament a mig i llarg termini (normalment entre 2 i 10 anys). Ús recomanat per a exportacions a països en vies de
desenvolupament o amb dificultats de liquiditat en el seu sistema financer.

Modalitats: A tipus variable o fix, establert pel Consens OCDE, en divises convertibles i en euros.

"la Caixa" té firmades línies de crèdit comprador amb bancs en els principals països de destí de les exportacions espanyoles, per
agilitar els tràmits d'instrumentació dels crèdits comprador amb importacions dels respectius països.

Avantatges:
- L'exportador cobra al comptat i facilita el possible finançament a mig/llarg termini als compradors estrangers.
- L'exportador no assumeix riscs d'impagament, ni veu reduïda la seva capacitat creditícia, al no ocupar les seves línies de
finançament.

Finançament a curt termini. Possibilitat d'oferir finançament al proveïdor estranger a tipus molt competitius, amb la qual cosa aquests
beneficis es podrien veure reflectits en el preu de compra.

Finançament a curt termini. S'ofereix a l'empresa la possibilitat de comprar-li sense recurs els documents de les utilitzacions dels
crèdits documentaris, confirmats per la Caixa o aquells no confirmats, dels quals poguem assumir el risc amb el banc ordenant, sense
ocupar les seves línies de risc i informar a la Cirbe.

Modalitats: Pagament aplaçat i finançament al banc emissor.

Ens pot explicar el seu projecte i dissenyarem el finançament més adequat. Des d'estructures bàsiques pel finançament d'exportacions
i importacions fins a les combinacions més complexes de project finance.

És una modalitat de finançament d'exportacions que consisteix en el descompte sense recurs, per part d'una entitat financera, dels
drets de cobrament d'una sèrie d'efectes mercantils que l'exportador rep per instrumentar el pagament diferit d'operacions comercials
de compra/venda. Els instruments susceptibles de ser finançats són les lletres i els pagarés, tots dos amb l'aval de bancs de primera
línia. El termini admès sol ser d'entre 6 mesos i 5 anys.

Es un servei global per a la gestió de pagaments de la seva empresa que li permetrà estalviar costos administratius, tenir un major
control i una millor planificació de la tresoreria i, a més, li possibilitarà millorar la relació amb els proveïdors, tant nacionals com
internacionals.

Millorarà la valoració de la seva empresa per la puntualitat en els pagaments a proveïdors i, sobretot, perquè se'ls ofereix la possibilitat
de finançar les seves factures de manera immediata, siguin clients o no de "la Caixa".

Finançament
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Línia Oberta (Banca on-line)

Mitjans de Cobrament

Línia Oberta l'ajuda a fer les seves gestions amb proveïdors o compradors estrangers amb eficiència i seguretat.

-Emissió de transferències internacionals en temps real, amb canvi de divises i liquidació immediata, les 24 hores del dia, amb avís de
recepció del banc i obtenció del SWIFT a l'instant. Podrà consultar on-line la situació de les transferències.
-Abonament a l'instant de les transferències pendents de liquidació, després de declarar el concepte al Banc d'Espanya.
-Pot demanar l'emissió de xecs en divises.
-Per al finançament de les seves operacions d'import-export, obtindrà informació actualitzada i detallada.
-Consulti totes les dades relacionades amb les assegurances de canvi contractades.
-CashManagement / UniCash. Gestioni els seus comptes oberts en altres bancs europeus de la Xarxa UniCash.
-Consulti les cotitzacions de bitllets i divises. A més, té a la seva disposició informes diaris del mercat de divises.

- Recepció de transferències (de manera instantània per SWIFT).
- Remeses simples / documentaries d'exportació.
- Compra de xecs.
- Crèdits documentaris d'exportació (confirmats, no confirmats, revocables i no revocables).

Factoring d'exportació

Accès a línies ICO i ACC1Ó (COPCA/CIDEM)

És un instrument concebut per gestionar el cobrament i finançar les vendes en ferm, periòdiques, el termini de les quals sigui curt i que
s'han fet a empreses estrangeres.

Serveis que li oferim amb el factoring d'exportació:
- Finançament de les vendes. 
- Cobertura d'insolvència dels deutors. 
- Gestió de cobrament i d'impagats. 
- Avaluació de límits a crèdit atorgables als deutors estrangers. 
- Control de la cartera de factures. 
Per oferir els serveis de classificació de compradors, cobertura d'insolvència i gestió de cobrament i d'impagats, "la Caixa" té el suport
de la xarxa "Factors Chain International", que disposa de corresponsals a pràcticament tot el món. 

Amb la finalitat d'afavorir la implantació d'empreses espanyoles al exterior i promocionar les seves exportacions, "la Caixa", a través
dels convenis concertats amb el Instituto de Crédito Oficial (ICO) i amb el Consorci de Promoció Comercial de Catalunya (COPCA)
disposa de línies de préstecs en euros i divises. Podem concedir aquests préstecs a uns tipus d'interès subvencionats i en unes
condicions d'imports i terminis d'amortització molt favorables.

Dipòsits a la Vista en Divises

Dipòsits a Termini en Divises

Són dipòsits a la vista en qualsevol divisa admesa a cotització en Espanya, de lliure disposició mitjançant xecs, formalitzats en la
mateixa divisa que la del compte.
El tipus d'interès està en funció de la classe de divisa i del saldo mig (sense franquícia), i depèn de les variacions del LIBID respectiu a
un dia durant el període de liquidació.

Són dipòsits a termini en qualsevol divisa admesa a cotització en Espanya.
El tipus d'interès és fix fins el venciment i depèn de la classe i quantitat de la divisa, del termini i del moment en que es constitueix la
imposició.
L'abonament d'interessos es realitza en la data del venciment en el compte en divises vinculat.

Estalvi

Serveis



03/12/2013Impressió

Oferta de Productes i Serveis

3 /

Aeball i Upmball - Empreses associades (Comerç Exterior)

5

Cash Management internacional - UniCash

Emissió de i-Transferències

Remeses Electròniques d'Exportació

Remeses documentaries i simples / Importació-Exportació

i-Crèdit Documentari (Importació/Exportació)

Gestioni's els comptes en diferents països i bancs estrangers i faci cobraments i pagaments com si fossin transaccions nacionals amb
el servei UniCash de gestió financera internacional.

Amb UniCash podrà optimitzar la gestió de la tresoreria internacional, així com fer els pagaments i els cobraments a l'estranger com si
fossin operacions domèstiques, amb l'estalvi de costos consegüent.

Amb aquest servei de cash management internacional, es podrà gestionar els comptes oberts en altres bancs europeus de l'aliança
UniCash sense moure's del despatx i de la manera més còmoda a través de Línia Oberta Empreses.

Pagament de les importacions per SWIFT on line.
Emissió immediata amb avís de recepció i obtenció del SWIFT a l'instant.
Possibilitat de preparar transferències per a la seva emissió en diferit i per fitxers.

Gestió de cobrament de: lletres i rebuts  generats directament pel client en suport electrònic.
Presentació de tots els països en un sol fitxer.
Des de Línia Oberta es pot consultar la situació de les remeses i modificar la data de venciment. 
Convenis amb cambres de compensació internacionals: 
- Sistema LCR (França). És obligatori tenir el codi RIB (Codi Compte Client a França) i que el client francès comuniqui al seu banc que
rebrà lletres per aquest sistema. Si l'import és superior a 12.500 euros, també és necessari el número de Siren du Tiré (identificació del
lliurat a França) 
- Sistema RIBA (Itàlia)
- Sistema Direct Debit: (Alemanya). És obligatòria la presentació d'una autorització escrita del deutor al lliurador o al banc pagador.
- Sistema Care (Portugal)
- Sistema ABA Dèbit (Andorra)

A través de Línia Oberta podrà:
-Consultar utilitzacions i liquidacions.
-Visualitzar els documents rebuts(importació) i aportats (exportació).
-Històric de remeses Importació/Exportació.
-Expedient electrònic a la seva disposició en tot moment.

Amb el nou i-crèdit documentari podrà emetre un crèdit documentari on-line partint d'una còpia d'un altre crèdit ja emès a favor del
mateix beneficiari, amb la qual cosa guanyarà temps de gestió. Només cal que empleni els camps bàsics per a l'emissió.

A través de Línia Oberta Empreses podrà consultar on-line:
-El SWIFT generat o rebut
-Visualitzar els documents rebuts (importació) i aportats (exportació)
-Històric de crèdits Importació/Exportació
-Expedient electrònic
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Venda Segura

Transport Segur

Cobertures de Tipus de Canvi

Mercat Obert

Licitacions Internacionals

Asseguri, operació a operació, el crèdit de la seva empresa.
Amb aquest servei les empreses poden gestionar el seu crèdit comercial i disposar d'una assegurança que els hi permet cobrir-se,
individualment, contra el risc d'impagament. A més, també poden disposar d'un servei d'Opinió de Crèdit Comercial.
Per a vendes nacionals i internacionals, contractació i obtenció del certificat on-line per Línia Oberta Empreses.
Informi's d'aquest nou i exclusiu servei en les nostres oficines.

Contractació al moment de la cobertura individual i immediata dels riscs de transport de mercaderies, nacionals i internacionals,
obtenint a l'instant el certificat d'assegurança a través de Línia Oberta Empreses.

Protegeixi el valor de les seves operacions.
Li presentem diferents cobertures que li permetran assegurar el tipus de canvi de divises en les seves operacions comercials
d'importació i exportació.

-Assegurances de canvi
-Compra d'opcions en divises
-Altres modalitats

Es tracta d'un cercador a la Línia Oberta per obtenir contactes comercials de potencials compradors, distribuïdors o proveïdors en més
de 70 països, a partir d'una base de dades amb més de 2 milions d'empreses.
Aquest servei és fruit de l'acord entre "la Caixa" i Kompass, empresa líder mundial en informació comercial.
Mitjançant un potent motor de recerca, se seleccionen diferents criteris (país, productes,..) per a la localització de potencials clients o
proveïdors a la base de dades. Una vegada realitzada la consulta, es poden visualitzar per pantalla tots els contactes sol·licitats,
imprimir les fitxes de les empreses o sol·licitar la descàrrega de les dades en Excel, la qual cosa facilita posteriors gestions que pugui
precisar.
Permet mantenir un històric dels resultats de contactes, pel que podrà accedir als mateixos tantes vegades com consideri.

El nostre servei de licitacions internacionals li facilitarà la informació, el recolzament administratiu i els productes financers necessaris
per a que les seves possibilitats d'éxit siguin òptimes.

Altres
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Per a més informació i atenció especialitzada:

Podeu dirigir-vos al Centre d'Empreses de "la Caixa" que tingueu més proper. A continuació els detallem:

8632 SANT FELIU - Av. Montejurra, 31-37 - St. Feliu Llobregat
8630 EL PRAT - Osona, 2 - El Prat de Llobregat
8631 BCN-ZONA FRANCA - Foc, 30-36 - Barcelona
8635 BCN-LAIETANA - Via Laietana, 56 - Barcelona
8636 BCN-GLORIES - Pallars, 193 - Barcelona
8637 BCN-DIAGONAL - Diagonal, 662-664 - Barcelona
8668 DIAGONAL-ARIBAU - Aribau, 185-187 - Barcelona
8600 BADALONA - Francesc Layret, 86-88
8633 CERDANYOLA - Ctra. Barcelona, 173
8610 GRANOLLERS - Pallars, 2
8611 MARTORELL - Plaça del Vi, 7
8607 SABADELL - Plaça Pedregar, 6 pral.
8638 TERRASSA - Rbla. del Pare Alegre, 48-54

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 ,506, Deute Públic 2-6 Anys 3,304, IRPH-Entitats 3,252
(*) Informació no disponible en català


