
Fem-ho fàcil





Benvinguts

Li demanem només 5 MINUTS per explicar-li de quina 
manera a CAIXAGUISSONA volem ajudar a fer més 
fàcil el dia a dia dels nostres clients…

Ens acompanya?





Un banc “normal”...

CAIXAGUISSONA és banc que fa i que vol fer de banc. 
No fem coses estranyes. Potser estem passats de moda, 
però no sabem fer res més. Des de l’any 1963 ens man-
tenim fidels en la mateixa idea. 

Ens dediquem a gestionar els estalvis i a finançar els 
projectes dels nostres clients, i sense sortir-nos del camí 
hem estat capaços, quasi sense voler, d‘anar creixent i 
fer de CAIXAGUISSONA un dels bancs més solvents i, 
amb molta diferència, el més eficient de tot el sistema 
financer del nostre país.

CAIXAGUISSONA no és un “club privat” ni cap mena 
de “secta”, tothom (famílies, autònoms, empreses, asso-
ciacions, etc.) que es trobi còmode amb la nostra manera 
d’entendre el que ha de fer un banc, hi és benvingut. 

A CAIXAGUISSONA només treballem per a ser un 
BANC NORMAL focalitzat en cobrir satisfactòria-
ment els SERVEIS FINANCERS NORMALS (comptes, 
targetes, préstecs, hipoteques, dipòsits, fons d’in-
versió, transferències, etc., etc.) que necessiten la 
majoria de FAMÍLIES i EMPRESES NORMALS del nos-
tre país. Normal, oi?

No tenim res per amagar i sí molt per ensenyar. Si vos-
tè desitja saber més de CAIXAGUISSONA, pot infor-
mar-se amb el màxim detall sobre la nostra entitat en 
l’apartat d’Informació Corporativa del nostre lloc web: 
https://www.caixaguissona.com/inf_corporativa.asp. La 
transparència forma també part del nostre compromís 
amb els nostres clients.



...que dóna la “cara”

El negoci bancari es fonamenta en la confiança, i per merèixer-la cal donar sempre la cara i no amagar-se.

A CAIXAGUISSONA no hi ha revolucions, ni reestructuracions, ni canvis de peces ni permutes entre oficines. 

Segurament hi ha qui ens troba avorrits, previsibles... passen els anys i sempre les mateixes veus, les mateixes cares... 
el cas és, però, que als nostres clients els torna bojos poder trucar i preguntar per la persona amb qui parlen des de fa 
una pila d’anys. 

És un tòpic, ho sabem, però un tòpic carregat d’essència: les persones NORMALS que treballem a CAIXAGUISSONA 
són la veritable clau del nostre progrés.

MAI NO ENS AMAGUEM



No vam 
embogir obrint 

oficines…
ara no ens cal 

tancar-ne
Guissona

Reus

Barcelona

Lleida



Les nostres oficines

(*) GOL = Guissona On Line

La nostra oficina principal, però, “vola” per sobre dels nostres caps, en el núvol...

Oficina

GUISSONA- Lleida

LLEIDA 

REUS

BARCELONA

Adreça

Traspalau, 8

Gran Passeig de Ronda, 157

Riera Miró, 43-45-47

Doctor Ferran, 3-5

Horari

9.00-17.30

9.00-14.00 15.30-17.30

9.00-14.00 15.30-17.30

9.00-14.00 15.30-17.30

Dilluns a Divendres

Dilluns a Divendres

Dilluns a Divendres

Dilluns a Divendres

(*) Dilluns a Diumenge00.00-24.00www.caixaguissona.com



Gooooolll!!!



El millor GOL?...  el de 
CAIXAGUISSONA

La nostra proposta no pot ser més clara. Oferim a tots els nostres clients accés a un “autoservei” financer anomenat 
GOL (*) en el qual podran resoldre la pràctica totalitat de les seves necessitats de forma...

 ...RÀPIDA, sense entreteniments ni distraccions ni publicitats

 ...FÀCIL, si podem fer-ho en un clic no n’hi farem fer dos

 ...GRATUÏTA, totes les transaccions –una, deu o mil cada mes– al mateix preu de 0 € (*)

(*) Condicions “NO NEGOCIABLES”

Més del 93% de les transaccions processades per CAIXAGUISSONA es fan des de la nostra plataforma de banca 
electrònica GOL.

...i tot a €...ara també al seu mòbil

(*) GOL = Guissona On Line



Quan acabo la feina al 
taller, em poso a 
l’ordinador i amb 

el GOL en menys d’un 
quart d’hora ho deixo 

tot enllestit



Què podem fer 
des de GOL?

- Consultar l’estat de totes les seves posicions a 
  CAIXAGUISSONA (comptes, préstecs, targetes, etc.).

- Transferències bancàries nacionals i en la zona SEPA.

- Emissió de dèbits o rebuts (incloent ordres periòdiques).

- Ingrés de xecs i pagarés.

- Transmissió de fitxers:

 - Moviment en format Quadern 43 o excel
 - Transferències SEPA 34.14 (txt o xml)
 - Dèbits directes o rebuts SEPA esquemes CORE 19.14 

   o B2B 19.44 (txt o xml)
 - Rebuts N58

- Consultar llistat de retencions, si s’escau.

- Consultar operacions pendents de carregar al compte, 
si s’escau.

- Sol·licitud de NRC per a pagament d’impostos.

- Cercador de moviments multicriteri 
  (Dates, concepte, import).

- Recàrregues de mòbil.

...i tot a €



És fantàstic!
Si passa res al 
meu compte 
m’ho envien 
per mail…



Com podem “controlar” el 
que passa al nostre compte 
de CAIXAGUISSONA?

No s’amoïnin, els MANTINDREM INFORMATS AL DIA, AL 
MINUT SI CAL.

A CAIXAGUISSONA conscients de la importància que 
té disposar de la informació en el moment, hem ideat un 
ampli sistema d’alertes:

- Diàriament cada matinada a través d’e-mail els infor-
marem de tot el que hagi passat en el seu compte.

- Alerta diària sobre devolucions de xecs, rebuts, etc.

- Notificació anticipada de venciments d’operacions de 
finançament.

- Informe diari sobre operacions pendent de càrrec.

Volem regalar-los temps, recorden?... doncs per qui-
na raó hem de prendre uns minuts cada dia als nostres 
clients perquè es connectin a GOL?... no és coherent... 
si hi ha res de nou els hi enviem a la seva bústia, i si el 
“nostre carter” no passa vol dir que no hi ha canvis, cap 
alerta, res pendent.

...i tot a €



Fer els 
meus pagaments mai no 

havia estat tan fàcil…
Amb Génesis genero un 
fitxer, el trameto des de 

GOL i llestos… 



Com fem els pagaments 
amb CAIXAGUISSONA?

Exactament de la mateixa manera que ho poden fer amb 
qualsevol altra entitat...

TRANSFERÈNCIES

Directament a través de GOL.

A CAIXAGUISSONA els facilitarem de forma gratuïta 
una aplicació que li permetrà gestionar els seus paga-
ments a proveïdors, nòmines, etc. mitjançant la genera-
ció i tramesa de fitxers.

Programació de transferències futures o periòdiques.

Transferències a l’àrea SEPA (*): Unió Europea, Islàndia, 
Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Mònaco.

Transferències internacionals fora de l’àrea SEPA (els Es-
tats Units, la Xina, etc.) amb unes condicions molt com-
petitives (**).

Transferències Urgents (tramesa de fons en el dia d’exe-
cució) via Target (OMF) amb unes condicions molt com-
petitives (**).

(*) SEPA: Single European Payment Area 
 (Zona única de pagaments europeus)

(**) Informi-se’n en qualsevol de les nostres oficines.

...i tot a €



Em va fer mandra… 
però canviar els 

rebuts al meu compte 
de CAIXAGUISSONA, va 
ser un encert. Ara ho 
gestiono tot des d’un 

únic compte i m’estalvio 
temps i errors



Domiciliació bancària
Xecs o pagarés

DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

L’opció més còmoda per fer els seus pagaments.

Faciliti les seves dades bancàries de CAIXAGUISSONA 
per tal que li presentin al cobrament els dèbits o rebuts 
corresponents.

Diàriament via e-mail li farem arribar els justificants de 
tots els dèbits o rebuts anotats en el seu compte de 
CAIXAGUISSONA.

Consulta operacions pendents de càrrec des de GOL.

Gestió de devolucions de dèbits o rebuts indeguts direc-
tament des de GOL.

XECS o PAGARÉS

Li facilitarem gratuïtament talonaris de xecs o de pagarés 
vinculats al seu compte de CAIXAGUISSONA.

Emissió gratuïta de xecs bancaris.

...i tot a €



Amb les 
targetes viSA gratuïtes 

de CAIXAGUISSONA, 
ens podem moure 

per tot arreu amb la 
màxima agilitat…



Targetes de dèbit 
o crèdit

Els facilitarem targetes VISA CLASSIC (*) (Crèdit amb càrrec ajornat al primer dia de cada mes) o VISA ELECTRON (Dèbit 
amb càrrec instantani) per poder fer els seus pagaments a través del seu compte a CAIXAGUISSONA. 

Sense quota d’emissió, sense quota de manteniment anual. Les nostres targetes són un servei gratuït associat al seu 
compte de CAIXAGUISSONA.

Targetes carburant “bonÀrea” per a flotes.

(*) L’emissió de targetes VISA CLASSIC queda sotmesa als procediments de risc de l’entitat.

...i tot a €



Hem aconseguit 
cobrar el 95% 

de la facturació 
via transferència... 

ara treballem segurs 
i amb la màxima 

eficiència



TRANSFERÈNCIES 

L’opció més còmoda i segura.

Faciliti les dades del seu compte (*) de CAIXAGUISSONA als seus clients i demani el pagament de les seves factures 
mitjançant transferència.

(*) Número d’IBAN que figura en el seu extracte / Codi BIC de CAIXAGUISSONA: BCOEESMM140

Com fem arribar els 
diners als nostres comptes 
de CAIXAGUISSONA?

...i tot a €



Amb GOL fem córrer
 xecs a les sis 
de la tarda… 

i ens estalviem haver 
de sortir tantes 

vegades al banc…

...ah!!!
 me n’oblidava, un dia 
ens en van tornar un 
i només posar el peu 
a terra, a les sis del 
matí, ja ens havien 

avisat al mòbil!



Ingrés de xecs 
o pagarés

Ingrés de xecs o pagarés sense cap cost.

Servei XGOL per ingrés via GOL dels seus xecs i pagarés via GOL.

Si alguna vegada els tornen un xec o pagaré, no agreujarem el problema... doncs no aplicarem cap comis-
sió... sí, sí, ho han llegit bé.

ALERTA! Entenem que és una operació crítica i per tant si ho desitgen els avisem gratuïtament en el moment (sms) 
cada vegada que es produeixi una devolució d’un xec o pagaré.

...i tot a €



A l’escola cada mes 
preparem la remesa de 

la facturació i la 
presentem des de GOL… 

sempre ens costa 
el mateix… 0 €… 
les devolucions, 

també! 

Amb 
CAIXAGUISSONA 

ens estalviem 
més de 1.000 € 

a l’any



Remeses de dèbits 
o rebuts SEPA

Com?

Puntualment des de GOL (permet gestionar ordres periòdiques o futures).

Presentació gratuïta de remeses de dèbits o rebuts en tota l’àrea SEPA, tant en el format CORE (19.14) com en el format 
B2B (19.44), ja es tracti de fitxers txt o xml.

Els nostres horaris de recollida de fitxers (“les tardes també existeixen”) els garanteixen les màximes possibilitats d’ini-
ciar els seus cobraments de forma puntual.

A CAIXAGUISSONA els facilitarem de forma gratuïta una aplicació que els permetrà gestionar els seus cobraments 
a clients mitjançant la generació i tramesa de fitxers.

I si hi ha alguna devolució, tampoc no els aplicarem cap comissió..., sí, sí, també ara ho ha llegit bé.

...i tot a €



Quins productes 
els podem 

oferir?



I si necessitem 
finançament?

Aquesta és la nostra feina. Mirarem de trobar la millor 
solució adaptant-nos a les seves necessitats.

El nostre repte, la nostra il·lusió, és que cap projecte rao-
nable i viable dels nostres clients no fracassi per falta de 
finançament.

A CAIXAGUISSONA HI HA CRÈDIT!

Estudiarem el seu cas sense cap cost ni compromís i li 
farem la nostra millor oferta. Tots els nostres PRÉSTECS i 
CRÈDITS sempre SENSE COMISSIONS. 

SENSE COMISSIÓ D’ESTUDI
SENSE COMISSIÓ D’OBERTURA
SENSE COMISSIÓ PER CANCEL·LACIÓ PARCIAL
SENSE COMISSIÓ PER AMORTITZACIÓ ANTICIPADA
SENSE COMISSIÓ PER SUBROGACIÓ
SENSE COMISSIÓ PER NO DISPOSICIÓ

O dit més breument, 

COMISSIONS? CAP

Doni’ns una oportunitat, què hi pot perdre?

...i tot a €



Ho vaig mirar a través 
d’un rènting… però 
al final el que em va 
anar més bé va ser 
el préstec inversió 

de CAIXAGUISSONA… 
sempre que puc avanço 
quotes i no em cobren 

cap comissió!



Préstec inversió

Producte destinat al finançament d’inversions (renovació 
d’equips, flotes, maquinària, noves instal·lacions, etc.) 
que requereixen d’un pla d’amortització.

- Termini màxim 8 anys.

- Tipus d’interès fix que es manté invariable durant la to-
talitat de la vida del préstec.

- Quotes d’amortització constants (mensuals, trimestrals 
o anuals), facilitant una millor planificació de la seva 
tresoreria. 

- Ens repetim, ho sabem, SENSE COMISSIONS.

- Despeses al seu càrrec, les que es derivin de la interven-
ció davant Notari. 

- A CAIXAGUISSONA ens agraden les coses clares i no 
tenim totes les solucions. No oferim línies ICO, ni finan-
çament a través de contractes de Leasing o Rènting.

La nostra voluntat és oferir-li el millor interès i per això 
ens cal valorar individualment cada operació. Doni’ns 
una oportunitat, sense cap cost i sense cap compromís, 
deixi’ns fer-los una oferta... què hi pot perdre?
 

...i tot a €



Als meus clients els 
costa cada dia més 
pagar… gràcies a 

la meva pòlissa de 
CAIXAGUISSONA estic 

tranquil·la… i, si no em 
cal, no em costa ni 

un cèntim…



Compte de crèdit 
empresa (pòlissa)

Producte pensat per finançar les seves necessitats de tre-
soreria en moments puntuals a curt termini.

Compte de crèdit únic vinculat al seu compte corrent de 
CAIXAGUISSONA, facilitant-li no haver de fer cap ges-
tió de canvi de domiciliació.

Venciment anual prorrogable fins a un màxim de tres 
anys.

Tipus d’interès fix. Sense sorpreses, asseguri’s el millor 
cost per finançar el seu circulant.

Liquidació d’interessos per trimestres naturals.

Ens repetim, ho sabem, SENSE COMISSIONS, cap.

Amb el Compte de Crèdit Empresa de CAIXAGUISSONA 
PAGUI NOMÉS PEL CRÈDIT DISPOSAT, si no en fa ús no 
li costarà res.

Despeses al seu càrrec, les que es derivin de la intervenció 
davant Notari. 

...i tot a €



Quina tranquil·litat!… 
Això sí que és viure i 

no quan vivia angoixat 
pensant cada any si el 
banc em renovaria o 

no la pòlissa…



Compte de crèdit 
amortitzable

Producte pensat per finançar les seves necessitats de 
circulant en un horitzó de mig termini, establint un pla 
d’amortització que els permetrà planificar una reducció 
progressiva de les necessitats de finançament.

Compte de crèdit únic vinculat al seu compte corrent de 
CAIXAGUISSONA, facilitant-li no haver de fer cap ges-
tió de canvi de domiciliació.

Termini màxim de 8 anys.

Pla d’amortització amb reduccions de límit anuals per-
sonalitzable al seu cas (carències, reduccions no lineals, 
etc.).

Tipus d’interès variable, revisable anualment.

Liquidació d’interessos per trimestres naturals.

Ens repetim, ho sabem, SENSE COMISSIONS.

Amb el Compte de Crèdit Amortitzable de 
CAIXAGUISSONA PAGUI NOMÉS PEL CRÈDIT 
DISPOSAT, si no en fa ús no li costarà res.

Despeses al seu càrrec, les que es derivin de la intervenció 
davant Notari.

...i tot a €



A CAIXAGUISSONA em van 
oferir una pòlissa a llarg 
termini, al millor interès 
i per la qual només pago 
interessos en funció de 

l’ús que en faig… ara em 
puc centrar en gestionar la 

meva empresa



Compte de crèdit 20 
(Garantia hipotecària)

Producte pensat per finançar les seves necessitats de 
circulant en un horitzó de llarg termini, establint un pla 
d’amortització a 10 anys que els permetrà planificar una 
reducció progressiva de les necessitats de finançament.

Compte de crèdit únic vinculat al seu compte corrent de 
CAIXAGUISSONA, facilitant-li no haver de fer cap ges-
tió de canvi de domiciliació.

Termini màxim de 10 anys.

Pla d’amortització amb reduccions de límit anuals perso-
nalitzable al seu cas.

Possibilitat d’acordar carències d’amortització durant els 
primers cinc anys.

Tipus d’interès variable, revisable anualment i en les mi-
llors condicions (finançament hipotecari).

Liquidació d’interessos per trimestres naturals.

Ens repetim, ho sabem, SENSE COMISSIONS.

Amb el Compte de Crèdit 20 de CAIXAGUISSONA 
PAGUI NOMÉS PEL CRÈDIT DISPOSAT, si no en fa ús no 
li costarà res.

Despeses al seu càrrec: Informe de taxació, assegurança 
d’incendis i despeses de formalització de l’escriptura (No-
tari, registre, impostos i gestió). 

...i tot a €



Moltes gràcies
www.caixaguissona.com




