
Nola egin ordainketak modu seguruan eta kontaktu fisikorik gabe?

• Saiatu eskudirua saihesten eta egin zure ordainketa guztiak txartelarekin.

• Gure txartelak contactless dira, eta 20 € baino gutxiagoko ordainketetan ez dago 
zertan gakoa sartu. Saltokiko terminalean gakoa sartu behar baduzu, garbitu 
eskuak jarraian.

• Gainera, gomendatzen dizugu txartela mugikorrean sartzea, mugikorra 
ordaintzeko ere erabil dezazun. Android mugikorra baduzu, jaitsi LK Pay, eta 
iphone bat baduzu, Apple Payrekin ordain dezakezu.

• Kutxazain batetik dirua atera behar baduzu, eskuak ondo garbitu eragiketa egin 
ondoren.

• Saltokiko terminala baduzu zure saltokian, kobratu salmentak haren bidez. 
Ordainketa gehienak contacless txartelaren edo mugikorraren bidez egiten dira. 
Horrek kontaktu zuzena saihesten du, batez ere eskudiruarekin.

Nola ikusi nire posizioak eta nola egin eragiketak LABORAL 
Kutxako bulegora joan beharrik gabe?

• Zure Online Bankatik (www.laboralkutxa.eus) banku-produktuak eta aseguruak 
kontsultatu eta ohiko eragiketa gehienak egin ditzakezu: intsuldaketak, 
transferentziak, ordainagirien gestioa, fitxategiak bidaltzea, hornitzaileei 
ordainketak aurreratzea… Ez izan beldur, eta gogoratu dena egun berean 
baliogabe dezakezula. Webgunea edozein gailutan erabil dezakezu, eta/edo 
LABORAL Kutxaren appa jaitsi.

• Zure maileguak eta bestelako finantzaketa-eragiketak ere kontsulta ditzakezu, 
baita enpresentzako online mailegua eskatu ere.

• Eta Online Bankaren gakoa gogoratzen ez badut? Eska ezazu Telebankan  
(944 286 774). Segurtasun-galdera batzuen ondoren, gakoa zure mugikorrera 
bidaliko dizugu.

ENPRESEN BANKA

ZURE FINANTZA- ETA ASEGURU- 
EGUNEROKOAN SEGURTASUNEZ 
ETA NORMALTASUNEZ JARDUTEKO 
GOMENDIOAK



TELEBANKA ENPRESAK LARRIALDIAK
Astelehenetik ostiralera 08:30etatik 
18:00etara 

TELEBANKA PARTIKULARRAK 
Astelehenetik ostiralera 08:00etatik 
22:00etara eta larunbatetan 08:00etatik 
15:00etara.

Txartela lapurtu edo 
galduz gero:

Aseguruak:

944 286 774 
902 333 353 900 200 128

944 947 428

688 710 732

@LABORALKaixo

LABORAL Kutxa

LABORAL Kutxa

• Zure bulegora ere dei dezakezu zuzenean. Haren zenbakia ezagutzen ez baduzu, bila dezakezu 
webgunearen bulego-bilatzailean: https://www.laboralkutxa.com/eu/bulegoen-bilatzailea.

• Beste kontsultaren bat baduzu, gurekin harremanetan jar zaitezke hauen bitartez:

Nola hitz egin dezaket nire gestorearekin edo LABORAL Kutxarekin?

• Online Bankaren bidez, zure gestorearekin harremanetan jar zaitezke “KONTAKTUA” 
ikonoan klik eginda. Berdin-berdin erantzungo dizu, baina Horma erabiliz (mezu 
zuzena) edo, nahiago baduzu, bideokonferentzia egiteko hitzordua hartuz.

GARRANTZITSUA! Errazagoa izan dakizun, gorde gure telefonoak zure mugikorrean

Nerea Sagasti

NEREA SAGASTI

ALBERTO LÓPEZ

empresasonline@laboralkutxa.eus@

Sí, me parece perfecto. Concertemos una 
cita por Skype el martes a las 9h.

Hola Nerea. Necesito darle una vuelta a 
la financiación

944 286 771 
901 333 444

ENPRESEN BANKA

ALBERTO LÓPEZ GOIKOLEA

Ados, ondo iruditzen zait. Jar dezagun hitzordua 
asteartean 9:00etan, bidez hitz egiteko.

Kaixo, Xabier. Finantzaketaren inguruan 
hitz egin nahi dut. 


