Pagaments a través de les oficines de “La Caixa”
Els pagaments que es realitzin a l’Institut Isaac Albéniz s’han de fer a través de la
xarxa de caixers de “La Caixa “ o bé a través d’internet.
Per utilitzar aquest servei caldrà introduir el codi corresponent al centre, en el nostre
cas el codi és 1370001 i utilitzar una targeta de crèdit o dèbit de qualsevol entitat, en
tot cas no es podran ingressos en efectiu.
La Caixa no cobrarà cap comissió per l’ús de targetes d’altres entitats.
El caixer imprimirà dos comprovants, un per vostès i l’altre per lliurar al centre.

Instruccions per fer pagaments a través del terminals de ‘La Caixa’.
1) A la pantalla principal escollir: Altres Operacions
2) Escollir: Pagaments
3) Tot seguit: Pagaments sense codi de barres
En la pantalla que apareixerà ha d’introduir el seu nombre secret.
4) Escollir: Col·legis i matrícules
5) Seleccionar: Amb el codi de l’entitat
 Aquí ha d’introduir el codi del centre: 1370001
 Apareixerà el nom del centre: Institut Isaac Albéniz
 L’import que ha d’abonar (el corresponent de cada activitat)
 El nom del remitent (nom de l’alumne no dels pares o tutors)
 La referència, valor numèric. Si no li han dit res ompli les caselles amb ‘1’
 Escollir com vol pagar crèdit o dèbit
 Ja només queda recollir els dos justificants.
Instruccions per fer pagaments a través d’internet.
Si opta per pagar a través d’internet (compte ja que si no es client de La Caixa cobren
comissió!!)
1) Entrar a la pàgina de l’entitat.
2) Escollir: Pagaments sense conèixer el compte destí.
3) Escollir : a Tercers. A partir d’aquí seguir els mateixos passos que l’apartat 5.
4) Seleccionar: Amb el codi de l’entitat
 Aquí ha d’introduir el codi del centre: 1370001
 Apareixerà el nom del centre: Institut Isaac Albéniz
 L’import que ha d’abonar (el corresponent de cada activitat)
 El nom del remitent (nom de l’alumne no dels pares o tutors)
 La referència, valor numèric. Si no li han dit res ompli les caselles amb ‘1’
 Escollir com vol pagar crèdit o dèbit
 Ja només queda recollir els dos justificants

