Bazkide diren enpresen bertatik-bertarako eta online jarduera eta salmentak sustatzeko
baliabideak eman dituzte

Kutxabankek eta Getxo Enpresa elkarteak
Covid-19ri aurre egiteko neurriak abian ipini
dituzte
•

Urteko lehen bederatzi hilabeteetan, txartelekin eginiko salmentak % 23
hazi dira Getxon, ordainketa-digitalak nabarmen hazteko baldintzak eman
baitira

•

Enpresen sustapenerako antolatzen diren online eta bertatik-bertarako
ekintzetan parte-hartzen jarraituko du Bankuak

2020ko azaroaren 12an. Kutxabankek eta Getxo Enpresa elkarteak bazkide diren
enpresen jarduera eta salmentak sustatzeko neurriak abian jartzea adostu dute, bai online
neurriekin nola presentziazkoekin. Akordioak alde biek duten lankidetza-harreman
egonkorra berritzen du.
Pandemiak sortu duen krisialdiak, Getxoko saltokietan teknologia digitalen erabileran
hazkunde handia sorrarazi du, eta hauek ahalegin handia egiten ari dira beren lanari
eusteko, bertatik-bertarako jarduerak gainbehera handia izan duen testuinguruan.
Kutxabankek urte osoan zehar erosketa digitalak asko hazi direla sumatu du. Horregatik,
baliabide zehatzak jarri ditu abian urruneko erosketak egiteko aukera ematen duten
negozioentzat, tartean erosketak etxeetara banatzen dituztenentzat. Horientzat guztientzat
eta tamaina txikiagoko negozioentzat, aplikazio bereziak sortu ditu.
Getxoko udalerrian, Kutxabanken TPV gailuetan zenbatu den fakturazioa %23 hazi da.
Horrek ordainketa-txartelen erabilera handitu dela erakusten du, batik bat contactless
teknologia erabiltzen duten txartelena. Horrez gain, igotzen jarraitu dute mugikor bidezko
ordainketek, e-commerceak eta Bizum Negozioak aplikazioaren erabilerak.
Sinatu den lankidetza akordioaren baitan, Kutxabankek Getxo Enpresa elkarteko
bazkideen eskuetan Negozio Kontua, edota Saltegi Kredituak jarri ditu. Azken hauek
eragiketak azkar, eroso eta bezeroentzako zero kostuan ixtea ahalbidetzen dute, eta
kontsumo arduratsua sustatzen duen filosofia dute eta kreditua aztertu, kontrolatu eta
esleitzeko eredu oso zehatza.

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.
Itunean 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, Getxo Enpresa elkarteak tokiko
merkataritza, ostalaritza eta zerbitzuetako-enpresen jarduera sustatzeko eta mantentzeko,
burutzen dituen jarduerak eta zerbitzuak babesten jarraituko du Kutxabankek, baita
internet bidez eginikoak ere.

