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Oferta Associació  

Compte Associació 

 
 
 
 

 
 Sin comisión de mantenimiento. 
 Sin comisión por Saldo Medio si la suma del saldo medio trimestral de todas las 

cuentas a la vista es inferior a 1.000.000€.  Si la suma del saldo medio trimestral de todas 
las cuentas a la vista es superior a 1.000.000€, la comisión por saldo medio es de 0,4% 
anual aplicable sobre el saldo excedido de 1.000.000€ (exento los primeros 1.000.000€ 
por franquicia). Si la suma del saldo medio trimestral de todas las cuentas a la vista es 
superior a 2.000.000€, la comisión por saldo medio es de 0,5% anual aplicable sobre el 
saldo excedido de 1.000.000€ (exento los primeros 1.000.000€ por franquicia).  

 10 transferencias gratuitas al trimestre, realizadas a través de canales digitales si son 
de importe inferior a 50.000€ y realizadas a países del entorno SEPA*.  

 Ingreso de cheques/pagarés realizado por Internet GRATUITO. 

 Emisión de talonarios sin coste. 

 Domiciliación gratuita de recibos. 
 
*En caso de superar el número de transferencias gratuitas, la comisión de emisión de este tipo de transferencias es el 0,15% del importe 
de la transferencia con un mínimo de 3€.  
 
Cuenta no remunerada. 
Ejemplo representativo Comisión por Mantenimiento de Cuenta; TAE 0%. 
 
Cuenta no remunerada.  
Ejemplo representativo Comisión por Saldo Medio; 
 
TAE -0,133% calculada bajo el supuesto del mantenimiento constante en el total de sus cuentas durante todo un año de un saldo diario 
de 1.500.000€. Aplicación del 0,4% anual sobre 500.000€ (exceso de saldo diario sobre 1.000.000€), lo que supone una comisión de 
mantenimiento de cuenta de 500€ al trimestre. 
TAE -0,300% calculada bajo el supuesto del mantenimiento constante en el total de sus cuentas durante todo un año de un saldo diario 
de 2.500.000€, Aplicación del 0,5% anual sobre 1.500.000€ (exceso de saldo diario sobre 1.000.000€), lo que supone una comisión de 
mantenimiento de cuenta de 1.875€ al trimestre. 
TAE 0% calculada bajo el supuesto del mantenimiento constante durante todo un año de un saldo diario de 900.000€ y la aplicación de 
una comisión de mantenimiento de cuenta de 0€ al trimestre. 

 
Serveis 

Gestió de rebuts 

 Emissió de rebuts: 0,40 € + IVA.  

 Despeses de correu: 0€ 
 Devolució de rebuts: 0,50% de l'import del rebut, mínim 4 €. 

 

Facilitat de cobraments 

Ara podeu gestionar els vostres ingressos per donacions, loteries o altres vendes a través de 
TPV (datàfon) físic o virtual. A més, disposeu del servei Bizum per a efectuar els cobraments de 
la manera més fàcil i còmoda.  
 

 
 
 

1/6 Aquest número és indicatiu del risc del producte, 

sent 1/6 indicatiu de menor risc i 6/6 de major risc. 

L'Entitat està adherida al Fons de Garantia de Depòsits 
Espanyol d'Entitats de Crèdit. El Fons garanteix els 
depòsits en diners fins a 100.000 euros, per titular i entitat. 
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Segurs per a la vostra tranquil·litat 
 

 Segur Responsabilitat Civil: Permet estar cobert enfront dels danys i perjudicis causats 
a tercers per fets que es deriven dels riscos especificats en la pòlissa. 
 

 Segur Alts Càrrecs i Directius: Cobreix la Responsabilitat Civil específica per a alts 
càrrecs de l'associació, per l'exercici de les seues responsabilitats com a directius.  
 

 Segur del Local: Perquè pugueu reunir-vos tots els dies de manera segura. Us fem un 
projecte gratis i sense compromís perquè quedeu ben coberts. 
 
 

I finançament per a la vostra Associació 

Caixa Popular posa a la vostra disposició diferents productes de finançament per als projectes 
que puguen sorgir a la Associació. Pregunteu a la vostra oficina pels nostres productes, tal com 
préstecs, crèdits, anticipament de subvencions i altres finançaments que poden interessar-vos. 
 
 

Documentació necessària per a l‘obertura  d’un 
compte associació 

 
Segons la Llei 10/2010 de Prevenció del Blanqueig de Capitals i de la Finançament del 
Terrorisme, les entitats financeres estem obligades a mantindre còpia actualitzada dels 
documents d’identificació vigents dels nostres clients, així com l´ informació justificativa de la 
seua activitat econòmica. 
 
Per això, vos facilitem en el següent escrit els documents necessaris per a una correcta alta en 
la nostra base de dades i posterior obertura d’un compte. 
 
Agraint-vos d’avant mà la confiança depositada en la nostra entitat, rebeu una salutació ben 
cordial. 

 
Documentació requerida per a l’obertura d’un compte associació: 
 
Documents identificatius: 
 

- CIF. 
- Estatuts Socials i document constitutiu. 
- Alta registre d’Associacions. 
- Apoderament notarial o certificació que concedixca la representació a l’apoderat. 
- Per a l’obertura i disposició d’un compte certificació o acta de l’acord de la Junta Directiva 

expedida per el Secretari i amb el vist i plau del President. 
- Certificació persona jurídica (Titular real): Formulari disponible en les nostres Oficines. 
- Documents identificatius de les persones que actuen en nom seu. 

 
Documents acreditatius de l’activitat (aportar almenys 2 documents): 
 

- Memòria d’activitats. 
- Comptes de l’exercici anterior. 
- Pressupostos de l’any actual. 
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Altres documents: 
 

- Declaració de Residència Fiscal (2U): tant de la persona jurídica com dels directius que 
figuren en la titularitat real: disponible en les nostres oficines. 

 

(*) En els documents presentats telemàticament a la Agència Tributaria es suficient si ens faciliteu el Codi 
Segur de Verificació (CSV) que figura al peu del document. 
 
CAIXA POPULAR – Caixa Rural, C.C.V., Inscrita en el Bco. Espanya núm. 3159, en el R.C.C.V. núm. CV-

419 i en R.c.cr.V. núm. 37. En R. Mercantil tom 4931, llibre 2240 Secció General, Foli 1, Fulla V-35594       

C.I.F. F-46090650 

 
Esperem que aquestes condicions preferents s’ajusten a les vostres necessitats. Estem a la vostra disposició en les 
nostres Oficines pel Matí presencialment en Horari de 08:30h a 14:30h i per les vesprades amb cita prèvia. 
 
Condicions subjectes a variacions del mercat.  
 
L'oferta serà vàlida quan la mateixa siga aprovada per l'Institut Valencià de Finances (IVF) 


