Lankidetza hitzarmen berria sinatu dute, eta bazkide diren enpresen jarduera eta
salmentak sustatzea du lehentasun hitzarmen horrek

Kutxabankek eta Getxo Enpresa elkarteak
berritu egin dute tokiko merkataritzarekin
duten konpromisoa
•

Euren negozioen eguneroko kudeaketarako produktu bereziak dituzte,
esaterako ‘Negozio kontua’. Produktu horren kontratazioa % 22 hazi da
Getxon azken urtean

•

Enpresa-elkarteak urte osoan antolatzen dituen enpresa sustapen eta
animazio jardueretan parte hartzen jarraituko du Bankuak

2019ko ekainak 24. Javier Galánek, Getxo Enpresa elkartearen presidentea den aldetik,
eta Maria Artazak, Kutxabanken eskualde zuzendariak, erakunde biek duten lankidetza
marko egonkorraren lerroak berritu dituzte, eta zenbait neurri berezi gaitu dituzte, atxikita
dauden profesionalen eta negozioen lehiakortasun-ahalmena hobetzen jarraitzera
bideratuak.
Hartara, euren negozioen eguneroko kudeaketa errazteko bereziki diseinatutako
produktuak jarriko ditu Kutxabankek Getxo Enpresaren eskura, esate baterako Negozio
Kontua, saltegietarako kontu transakzional bat. Kontu horrek zenbait zerbitzu ematen ditu
eta horren kontratazioa % 22 hazi da Getxon azken ekitaldian.
Kontu hori Kutxabanken Banka digitalaren irtenbide digitalei batuko zaie, bereziki
eraginkorra da euren eragiketa ia guztiak Internetez egiten dituzten ETE eta
saltegietarako. Online zerbitzu horrek, eguneko 24 ordutan dago eskura, diruzaintzako
kontuak kudeatzea ahalbidetzen die, fitxategi elektronikoak sortu eta bidaltzea, zergak
ordaintzea edo posta elektronikoa kudeatzea, beste baliagarritasun batzuen artean.
Gainera, jardueraren hazkundea eta saltokietako salmentak sustatzeko, Saltegi
Kredituak eragiketak azkar, eroso eta bezeroentzako zero kostuan ixtea ahalbidetzen du.
Kontsumo arduratsua sustatzen duen filosofia du eta kreditua aztertu, kontrolatu eta
esleitzeko eredu oso zehatza. Getxon oso hedatuta dagoen merkataritza saltegi profilera
bideratuta dago zerbitzua, hala nola altzari-dendak, optikak edo elektrotresna-dendak,
besteak beste.

Finantza-produktu sorta zabal hori negozio hipoteka maileguarekin osatzen da,
negozioak ezartzeko higiezinen erosketarako, edo negozioa maileguarekin, zirkulatzaile
beharrizanei erantzuteko edo ekipamendu profesionalaren erosketa finantzatzeko.
TPVs contactless makinak ere jartzen dira bazkidetutako saltegien eskura, ordainketak
txartelez, mugikorrez eta Kutxabankek bezeroen eskura jarri dituen ApplePay eta
Samsung Pay bezalako aplikazioz egitea ahalbidetzen dutenak.
Arrisku anitzeko asegurua ere badator hitzarmenaren barruan, merkataritza saltegietara
bereziki bideratua, estaldura zabalak dituena eta horren kontratazioa mailaz maila hazten
ari da Bizkaiko eremu horretan, Kutxabanken kudeatzaile adituen eskutik.
Finantza abantailen sorta zabalarekin batera, urtebeteko indarraldi luzagarria duen
hitzarmen horren bidez, Getxo Enpresa elkarteak tokiko merkataritza sustatzeko, urte
osoan zehar, arrakasta eta parte hartzen handiz, burutzen dituen jarduerak babesten
jarraituko du Kutxabankek.

