
MÉS COMPETITIU
Ofereix als teus clients els millors costos de finançament

MÉS SEGUR
Cobraràs al comptat i sense risc

MULTIPLICA LES TEVES VENDES
Els teus clients podran accedir a projectes de major import 
i valor afegit al fraccionar-los el pagament

EL 
MILLOR 
FINANÇAMENT 
PER ALS 
TEUS
CLIENTS

Interès a 12 mesos

Barcelona:
Sicília 335-341 / 08025 Barcelona
Tel. 93 208 12 20

Pallejà:
Avinguda Prat de la Riba 186, nau 16 / 08070 Pallejà 
Tel. 93 663 33 10

Subjecte a aprovació per part  de l’entitat financera.

NOMÉS PER A INSTAL·LADORS No entregar al client final

Elecció quota i recopilació 
de la documentació

Sol·licitud del finançament

Preautorizació del finançament i 
enviament de la sol·licitud 

del contracte

Signatura del contracte 
i enviament del mateix, 

i documentació necessària

Autorizació i aprovació de l’operació 
i abonament per part de 
Finconsum a Magserveis*

Compensació material i ingrés 
al compte de l’instal·lador
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* Fins aquest moment Finconsum no aprova l’operació

PROCÉS DE FINANÇAMENT

magfinancia@magserveis.com



Cobra la instal·lació al comptat
En aproximadament 72 hores rebràs al teu compte l’import de la instal·lació, 
amb el material ja compensat.

Realitza la teva comanda
- Entrega els documents en qualsevol de les nostres delegacions, i realitza la teva 
comanda indicant que es tracta d’un finançament.  
- L’import de la comanda de material haurà de ser com a mínim del 50% del 
total finançat.

Sol·licita el finançament
Entrega tota la documentació en qualsevol de les nostres delegacions. En 
aproximadament 72 hores l’entitat financera donarà resposta a la sol·licitud de 
finançament. Un cop aprovada, rebràs un contracte ja emplenat per a que el teu 
client el signi. 

Número de col·laborador Magserveis per empreses: 47474-004

EMPRESES
Tria la teva quota

GRATUITA (NMQ) sense interessos
PROMO (09S) a llarg plaç
36+1 (KLT), la 36 amb un punt més d’obertura

COMUNITAT DE VEÏNS
Ampliem amb un nou servei de finançament dirigit a les comunitats de veïns.
Entrega’ns la següent documentació i estudiarem el cas.

- Projecte/pressupost a financiar 
- Import a financiar  
- Extracte del compte de la Comunitat durant l’últim any 
- Llistat de morositat 

QUOTES

Reuneix la documentació
•  Full de “Magserveis sol·licitud empreses”
•  Consentiments de consulta CIRBE i  “la Caixa” signats
•  Documentació jurídica (CIF, escriptures, etc.)
•  Documentació econòmica (IVA, comptes anuals, etc.)
•  Justificants d’avaladors (IVA, comptes anuals, etc.)
•  Documentació a petició de l’entitat financera, segons  
   cada cas en particular.

NOVETAT

NOVETAT

Reuneix la documentació
• Operativa amb client de “la Caixa”:

¡Sense nòmina ni justificant bancari fins a 6.000 €!
DNI/NIE
Número de targeta de crèdit o dèbit de “la Caixa” o rebut domiciliat

• Operativa resta de clients, o clients de “la Caixa” a partir de 6.000€:
DNI/NIE
Justificant de número de compte bancari (rebut domiciliat)
Justificant d’ingressos:

- Nòmina (últim mes)
- Renta (autònoms) model 100, 130 o 131
- Pensió (edat màxima 77 anys)

• Operacions a partir de 3.000€:
Factura proforma (pressupost de l’instal·lador)

Sol·licita el finançament
Truca al 902 101 565 per sol·licitar el finançament.  

S’haurà de facilitar:
Les dades del client
Codi tarifa escollida (NMQ, 09S, KLT)
El número de col·laborador Magserveis: 47474-002
El codi de venedor (CIF de la teva empresa)
El teu correu electrònic (on rebràs el contracte)

Recull la signatura del client en tots els documents del contracte.

Realitza la teva comanda
- Entrega el contracte degudament emplenat juntament amb els documents 
necessaris sol·licitats en l’apartat “Reuneix la documentació”.

- A continuació pots realitzar la teva comanda del material indicant que es tracta 
d’un finançament.

- L’ import de la comanda del material haurà de ser com a mínim del 50% del 
finançament.

Cobra la instal·lació al comptat
En aproximadament 72 hores rebràs al teu compte l’import de la 
instal·lació, amb el material ja compensat.

PROMO (09S) a llarg plaç

GRATUÏTA (NMQ) sense interessos

Com calcular les quotes?
Les taules reflexen les quotes amb imports exactes, per a altres imports
multiplicarem l’import a finançar pel coeficient corresponent al plaç desitjat. La 
comissió d’obertura s’aplicarà juntament amb la primera quota.

36 (KLT) a mig plaç sense interessos

TIN 7,5 % anual
Afegeix assegurança contra desocupació i invalidesa temporal per un 0,4% mensual 
sobre l’import finançat.

Desocupació
Cobreix la pèrdua del lloc de treball 
(extinció de la relació laboral per a 
treballadors per compte propi amb con-
tracte indefinit, funcionaris que cotitzin a 
la Seguretat Social i socis de cooperatives).

Incapacitat temporal
Cobreix la incapacitat de treballar de
forma temporal per motius d’accident
o enfermetat per a autònoms,
treballadors amb contracte temporal i
funcionaris de carrera.

Indemnització
La prestació de l’assegurança és el pagament de la quota mensual del crèdit fins a
un màxim de 400 €/mes, durant 6 mesos consecutius.

Plaços Cost  
instal·lador

Comissió 
obertura Coeficient

Import

1.000€ 2.000€ 5.000€ 8.000€

3 mesos

0%

0%
0,333333 333,33 666,67 1.666,67 2.666,67

6 mesos 0,166667 166,67 333,33 833,33 1.333,33

9 mesos
2%

0,111111 111,11 222,22 555,56 888,89

12 mesos 0,083333 83,33 166,67 416,67 666,67

Plaços Cost  
instal·lador

Comissió 
obertura Coeficient

Import

1.000€ 2.000€ 5.000€ 8.000€

12 mesos
3,5%

0% 0,083333 83,33 166,67 416,67 666,67

24 mesos
3%

0,041667 41,67 83,33 208,33 333,33

36 mesos 6,5% 0,027778 27,77 55,56 138,89 222,22

18 mesos

0% 1%

0,058912 58,91 117,82 294,56 471,30

24 mesos 0,045000 45,00 90,00 225,00 360,00

36 mesos 0,031106 31,11 62,21 155,53 248,85

48 mesos 0,024179 24,18 48,36 120,90 193,43

60 mesos 0,020038 20,04 40,08 100,19 160,30

72 mesos 0,017290 - 34,58 86,45 138,32

Assegurança

NOVETAT

PARTICULARS I AUTÒNOMS
Tria la teva quota

GRATUITA (NMQ) sense interessos
PROMO (09S) a llarg plaç
36 (KLT) a mig plaç sense interessos

NOVETAT

magfinancia@magserveis.com


