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1. COMPLETA EL FORMULARI D'OBERTURA DE COMPTE
Omple un formulari d'obertura amb les teves dades personals a la nostra web www.cuentafacto.es ("Hazte
Cliente"). Un cop emplenat, rebràs el teu usuari i contrasenya, amb les que podràs accedir a la teva àrea de client.

2. SIGNA I ENVIA TOTA LA DOCUMENTACIÓ
Per formalitzar l'obertura hauràs d'acceptar i signar les condicions particulars. Tens diverses formes de signar la
documentació:
 Signatura online (“Firma ahora”). que és la forma més senzilla. Rebràs un codi per sms (PIN) per signar el
contracte (no cal imprimir res).
 Signatura manuscrita*. Pots imprimir i signar el Contracte de Condicions Particulars, que posteriorment
hauràs d'enviar-nos. Per a això pots sol·licitar-nos un missatger sense cost que recollirà els teus contractes a la
direcció i data que ens indiquis (aquesta gestió la realitzes des del propi formulari), o bé pots enviar l'original a
BANCA FARMAFACTORING-QIPERT, carrer Miguel Yuste, 26, 28037 Madrid.
* Recorda signar aquest formulari amb la mateixa signatura que el teu document d'identitat.
Per acabar de completar la informació, des de l'Àrea Privada de Clients, hauràs d'aportar còpia del teu Document
Nacional d'Identitat (DNI) o número d'identitat d'estranger (NIE) en vigor. Pots fer-ho directament des del
formulari (el sistema admet un únic arxiu, per tant que serà necessari que l'anvers i el revers estiguin en un sol
document) o enviar-ho per correu electrònic a info@cuentafacto.es. Recorda que si sou dos titulars, caldrà que
cadascú aporti la seva còpia.
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3. ACREDITACIÓ LABORAL
La Llei 10/2010 de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, obliga les entitats financeres a
identificar formalment als seus clients i a recollir informació dels mateixos per conèixer la naturalesa de la seva
activitat professional o empresarial. Per aquest motiu, realitzem automàticament una consulta a la TGSS. Aquesta
gestió no resulta efectiva en alguns casos (funcionaris i altres col·lectius adherits a mútues) pel que és possible que
haguem de sol·licitar-te algun document que acrediti la teva activitat.

4. TRANSFERÈNCIA PER ACTIVACIÓ

Per finalitzar el procés d'activació hauràs de fer una transferència des de qualsevol compte que tinguis obert en una
altra entitat en què apareguis com a ordenant. Es tracta d'un requisit legal per tractar-se d'una contractació a
distància.
Si hi ha més d'un titular, cadascun d'ells haurà de fer una transferència en la qual aparegui com a ordenant, o si no
acreditar la cotitularitat en el compte d'origen de la transferència rebuda.
Finalment, quan el teu compte estigui activat abonarem les transferències rebudes i podràs constituir les imposicions
que vulguis al teu Dipòsit Facto des del teu Àrea Privada de Clients. Recorda que l'import mínim per donar d'alta
imposicions és de 10.000 € i el termini haurà d'estar comprès entre 3 i 60 mesos.
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