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ZERBITZUEN
KATALOGOA

MERKATARITZA ELKARTEAK
& RURAL KUTXA



SARRERA

ZEREGIN NAGUSIA

Gure zeregin nagusia, elkartekide diren establezimenduen gestioa, ordezka-

ritza eta defentsa da Instituzioen aurrean.

IKUSPUNTUA

Gure ikuspuntua, hiriko merkataritza txikiaren suspertzea da.no.

BALIOAK

Gure balioak, ondorengoak dira beste batzuen artean:

  Gure herria promozionatzea merkataritza eta aisialdirako kalitatezko 
      gune bezala.

 Aberastasuna eta enplegua sortzea herrian, egitura sozio-ekonomikoa  
     garatuz.

 Herritarren ongizatea bultzatzea.

 Guzti hau, gure bezeroei merezi duten arreta emanez:

 Bezeroak ondo tratatuz

 Arreta pertsonalizatua.

 Kalitatezko asesoramendua.

kaixo

Elkarteak merkataritza, ostalaritza eta zerbitzuen 
eskaintza zabala dauka.

  Gure herria promozionatzea 

 Aberastasuna eta enplegua sortzea herrian, egitura sozio-ekonomikoa  

 Herritarren 

 Bezeroak ondo tratatuz

 Arreta pertsonalizatua.

 Kalitatezko asesoramendua.



GURE HITZARMENAK

NAFARROAKO RURAL KUTXA-REKIN HITZARMENA

Rural Kutxarekin hitzarmenak ondorengoa dakar bazkideentzat:

GURE ZERBITZUAK

 Banakako aholkularitza..

 Bazkideentzat interesgarriak izan daitezken zirkularren bidaltzea.

 Diru-laguntzen informazio eta tramitazioa bazkideentzat.

 Inbertsioak burutzen dituzten establezimenduentzat, asesoramendua 

 diru-laguntzak bilatzeko.

 Formakuntza ikastaroak.

 Merkataritza bultzatzeko eta dinamizatzeko ekintzak burutzea.

 Ekitaldiak burutzea, bezeroak herrian geratzeko.

	 Aholkularitza	fiskala,	lan	arlokoa,	kontablea…	akordioen	bitartez.

 Balioa dakarten hitzarmenak.

EKINTZAILEENTZAR “INICIA” PROGRAMARAKO SARBIDEA

 
Ekintzaileentzat baldintza bereziak “Inicia” programaren bitartez.

 

“PROMUEVE” PROGRAMARA SARRERA
 
Nafarroako Rural Kutxan, finantza produktu eta zerbitzuen programa bat diseinatu dugu 
“PROMUEVE” izenekoa. 

“Promueve” programak finantza produktu eta zerbitzuen aukera ezberdinak eskaintzen 
ditu, autonomoei, profesional liberalei eta negozioei (pertsona fisikoak) erantzuna 
emateko.
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PROMUEVE AUTONOMO/PROFESIONALEN
PRODUKTU ETA ZERBITZUEN PROGRAMA

PROMUEVE
KONTUA

TPV
fackturazioa 

ASEGURUAK aholkularitza
JURIDIKOA

asistentzia
INFROMATIKOA

PROMUEVE
kreditua

vía-T

PROMUEVE
txartela

TPV
bonifikatua

DESKONTUAK

ZERBITZU INTEGRALAK

•  Mantentze eta administrazio komisiorik gabe.

•  Infomail dohainik. 

•  Ruralvia dohainik. 

•  Txeke nazionalen sarrera eurotan dohainik. 

•  Transferentziak eurotan dohainik.

•  Txekeen jaulkipena eurotan dohainik. 

•  Taloitegiaren jaulkipena eurotan dohainik.

“Promueve” kontuaren  
abantailez gozatzeko,  
beharrezkoa da Gizarte  
Segurantzara egiten den 
ordainketa autonomo bezala 
edo Mutua-ra egiten den  
ordainketa domiziliatuta 
izatea kontuan.

Transferentziak, txekeen sarrera eta jaulkipena eta taloitegien jaulkipena dohainik izateko, 
binkulazioko bi indikatzaile bete beharko ditu. Indikatzaile hauek bulegoan kontsultatu 
ditzakezu edo  cajaruraldenavarra.com webgunean.



PROMUEVE AUTONOMO/PROFESIONALEN
PRODUKTU ETA ZERBITZUEN PROGRAMA

PROMUEVE KREDITUA
AUTONOMOAK / PROFESIONALENTZAT 

6000€ arte komisiorik gabe eta interes 
bonifikatuarekin. 

PROMUEVE TXARTELA
AUTONOMOAK / PROFESIONALENTZAT 

Bi aukera dituzu:

PROMUEVE txartela 
hilabete amaierako 
ordainketarekin, 
kosterik gabe.ta

PROMUEVE txartela ordainketa atzeratuarekin 
(revolving). Kosterik gabe eta gainera horni-
tegi, tailer eta jatetxeetan egindako gastuen 
%5 itzultzen da. Gainerako ordainketetan %5a 
metatzen da puntu=euroen bitartez, hauek 
trukagarriak direlarik produktuengatik edo 
Kutxako zerbitzuengatik. 
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VÍA-T

Autobideetan ordainketak egin ahalko dituzu, kotxea 
gelditu gabe. Ez dauka mantentze kuotarik.

SEGUROS

 Arrisku anitzetarako asegurua.

 Erantzukizun zibil orokorra.

 Hitzarmeneko arrisku asegurua.

Ondorengo aseguruetan, 
%10eko deskontua izan 
dezakezu lehen urtean:

 

TPV BONIFIKATUA

Rural Kutxako TPV bonifikatuarekin 
txartelarekin kobratutako salmenten gaineko 
deskontu tasa murriztuko da. 
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 Gutxieneko kantitatea: 1.000 €

  Gehienezko kantitatea: 12.000 € 
Likidezia zure negozioarentzat, 
Nafarroako Rural Kutxako 
TPVaz egindako 
fakturazioaren 
aurrerakinaren 
bitartez.

 

TPVaren FAKTURAZIOAREN
AURRERAPENA 

 Gehienez 3 hilabete. Azken 12 
hilabetetako hileroko 
fakturazioaren batez-bestekoa 
kalkulatuta. 

PROMUEVE PROGRAMAKO PRODUKTU ETA ZERBITZUAK
NEGOZIO ETA SOZIETATEENTZAT 

• Administrazio eta mantentze komisiorik gabe.

 • Infomail dohainik.

• Ruralvia dohainik.

• Txeke nazionalen sarrera eurotan dohainik. 

• Txekeen jaulkipena eurotan dohainik. 

• Banakako 30 transferentzia hiruhilero dohainik. 
 30 transferentziatik aurrerakoak kobratu egingo 
 dira. Transferentzia ugariak ez dira doan 
 (cuaderno 34).

• Taloitegiaren jaulkipena eurotan dohainik.

egozioen “Promueve” kontua 
kontratatzeko eta jarraian 
aipatzen diren onurez 
gozatzeko aurreko urteko 
fakturazio bolumena ezin da 
600.000€ baino gehiagokoa 
izan.

Transferentziak, txekeen sarrera eta jaulkipena eta taloitegien jaulkipena dohainik izateko, 
binkulazioko hiru indikatzaile bete beharko ditu. Indikatzaile hauek bulegoan kontsultatu 
ditzazkezu edo cajaruraldenavarra.com webgunean. 



PROMUEVE PROGRAMAKO PRODUKTU ETA ZERBITZUAK
NEGOZIO ETA SOZIETATEENTZAT 

NEGOZIOENTZAT PROMUEVE
KREDITUA 

12.000€ arte komisiorik gabe eta interes 
bonifikatuarekin.

PROMUEVE TXARTELAK
NEGOZIOENTZAT 

Enpresako Urrezko Txartel
Doan lehen urtean.

Enpresako Zilarrezko Txartela
Doan lehen urtean. 

ASEGURUAK

 Arrisku anitzetarako asegurua.

 Erantzukizun zibil orokorra.

 Hitzarmeneko arrisku asegurua.

Ondorengo aseguruetan, 
%10eko deskontua izan 
dezakezu lehen urtean:

 

TPV BONIFIKATUA

TPV bonifikatuarekin txartelaren bitartez 
kobratutako salmenten deskontu tasa 
murriztuko da. 

 Gutxieneko kantitatea: 1.000 €

  Gehienezko kantitatea: 12.000 € 
Likidezia zure negozioarentzat, 
Nafarroako Rural Kutxako 
TPVaz egindako 
fakturazioaren 
aurrerakinaren 
bitartez.

 

TPVaren FAKTURAZIOAREN
AURRERAPENA 

 Gehienez 3 hilabete. Azken 12 
hilabetetako hileroko fakturazi-
oaren batez-bestekoarekin 
kalkulatuta. 
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04

03 TPV ESTANDARRAREN BALDINTZAK

 
Baldintza bereziak loturaren arabera. 

FINANTZA LERRO EZBERDINEN AUKERA

 
 • Epe laburrean zirkulatzailea finantzatzeko.

 • Epe ertainean inbertsioak finantzatzeko.

 • Epe luzera inbertsioak finantzatzeko.

05 FIDELIZAZIO PROGRAMA 

Gure bazkideek fidelizazio kanpainan 
parte hartu dezakete gure txartelar-
en bitartez.Proiektu honen misioa 
bazkideen puntua ahulak murriztea edo 
ezabatzea da.

• Kosteak.

• Promoziorako ekintzak.

• Bezeroen gestiorako informazioa.

• Fidelizaziorako tresnak.
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Iruzurrezko erabilera eta  
ustekabeko heriotza aseguruak.

Hurrengo erosketan deskontua.

Erosketa txekeak.

Erosketa baleak.

Erosketak doan.

Hobariak erosketetan.

Opariak.

Sariak.

Zozketak.

...

GURE TXARTELAREN EZAUGARRIAK 

Abantaila ekonomikoak:

Txartelak ez dauka inolako kosturik 
titularrarentzat.

Rural Kutxako TPVa duten  
komertziotan, 3 epetan ordaindu 
dezakete inolako interesik gabe. 

Txartel honekin erosketak egin  
daitezke munduko edozein tokitan 
eta dirua atera kutxazainetan.

Ez da Nafarroako Rural Kutxako  
bezeroa izan behar..

Abantaila sozialak  
eta doako aseguruak:

Abantailak  
promozioetan:


