Descobreix l'App de BBVA
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La nostra relació obre camins nous
i els primers passos són importants

Comença a fer servir
l'app que empren
+ 5 milions
de persones

Pensada per a tu i per
fer-te les coses
molt simples

Amb la tranquil·litat i la
confiança d'un gran banc
que garanteix la
màxima seguretat

LÍDER EN BANCA MÒBIL
DURANT 5 ANYS
CONSECUTIUS

Descarrega i entra a l'App
App Store

Google Play

AppGallery

Quan t'hagis baixat la nostra app,
tens diverses opcions per donar-t'hi d'alta
amb el botó “Crea clau d'accés”.
Amb el NIF, el NIE o el passaport.
Amb les dades d'una targeta BBVA
o amb el mòbil validat.
I, si no tens cap d'aquestes dues opcions,
et podem enviar una clau a casa.
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La primera pantalla
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Després d'introduir-hi el nom d'usuari i la clau d'accés, trobaràs aquesta pantalla amb accés a:

Els comptes, les targetes
i els altres productes
que tens amb nosaltres,
com ara plans de pensions,
fons, etc.

La relació d'ingressos i de
despeses del mes actual,
que t'ajudaran a millorar la
teva salut financera.

Botó
d'assistència

Menú lateral

Menú de productes
Prem sobre el producte
per fer operacions

Menú d'operacions
Arrossega lateralment
el dit per fer diferents
operacions

Inici

Salut financera

Contracta

Bústia

Gestor

Torna sempre a la
pantalla principal

Informació per
ajudar-te a millorar
la salut financera

Per contractar
o demanar
productes

Bústia amb les
notificacions
i missatges

L'espai per fer
consultes
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Com et pots moure pels diferents menús de la nostra App
A partir de la pantalla principal tens accés a la informació bàsica.
Descobreix ara com pots treure tot el partit dels diferents menús específics:

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., domiciliat a Bilbao, plaça de San Nicolás número 4, 48005 Bilbao. Inscrit en el Registre Mercantil de Biscaia al Tom 2.083, Foli 1, Full BI-17-A inscripció 1a CIF A - 48265169.

Menú d'operacions
Si arrossegues lateralment
el dit sobre la pantalla per damunt
de qualsevol producte, entraràs
en un menú per fer les diferents
operacions que s'hi relacionen.

Menú de productes
Prem sobre el producte que
vulguis i entra-hi per veure'n
més detalls i fer-hi operacions.

Menú lateral
Accedeix en qualsevol moment
a funcionalitats que et permetran:
Actualitzar el perfil
Configurar i connectar
bancs
Descobrir tot el que et cal
saber sobre seguretat
i privadesa
Fer operacions
Calcular la petjada de carboni
Gaudir d'experiències
Localitzar oficines i caixers
Accedir a promocions
als establiments i a BBVA

Botó d'assistènci
Quan el premis, et posaràs en
contacte amb en Blue, que t'ajudarà
i et guiarà en les gestions financeres
de manera personalitzada.
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Descobreix les eines
i les funcionalitats que t'ofereix la nostra App.
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Ja tens l'App de BBVA al mòbil i saps com funciona.
Ara t'ensenyem unes quantes de les eines i de les funcionalitats que t'oferim.

Paga, cobra i controla les targetes
Pagament mòbil
Paga còmodament sense contacte a milers botigues
directament amb el mòbil.
Bizum
Envia i rep diners amb el mòbil i a l'instant, entre els teus
contactes, sense números de compte. Amb el número de
telèfon en tens prou.
Apaga o encén targetes
Controla l'ús de les targetes amb el mòbil, activant-les o
desactivant-les sempre que et convingui.
Efectiu mòbil
Envia diners a qualsevol destinatari, fins i tot a tu mateix, i
treu diners del caixer a l'instant i sense fer servir la targeta.

Gestiona el dia a dia
Afegeix seguretat a tot el que fas
Amb la signatura biomètrica autoritza operacions de manera
segura. No cal que hi introdueixis les claus cada vegada que operes.
Notificacions push
Per rebre al mòbil els avisos que triïs
sobre moviments relacionats amb les teves finances.
Moviments per categories
Tots els moviments ordenats
per classe de despesa o d'ingrés amb els imports corresponents.
Pagament de rebuts i tributs
Paga els rebuts i els impostos directament
amb el mòbil, sense desplaçar-te.
Actua segons els teus valors de sostenibilitat
Calcula quina quantitat d'emissions contaminants
produeixes i redueix el teu impacte en el medi ambient.
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Controla la teva salut financera
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Moviments previstos
Controla les despeses i els ingressos habituals fent-ne
l'estimació i programant-los per als mesos vinents.
Fixa objectius d'estalvi
Estableix un límit de despesa per ajustar-te als
teus pressupostos i programa aportacions periòdiques
per complir-los.
Procura d'estar al dia dels rebuts i de les subscripcions
Controla els subministraments i les subscripcions i simula
quant estalvies si en dones cap de baixa.

Pren més bones decisions
Valora casa
Per saber si val més comprar o llogar, encertar-la
amb el preu d'una casa si la vols comprar
i controlar les despeses.
Valora cotxe
Per saber el preu estimat del cotxe
de segona mà que vols comprar o vendre.
Els meus viatges
Per planificar i controlar les finances personals
durant les vacances.

Estalvia't temps
Demana hora
Tria quan faràs una consulta o una operació amb el teu gestor.
Tanda de caixa digital
Reserva la tanda de caixa en una oficina i estalvia't temps.
Les meves converses
Comunica't amb el teu gestor d'una manera ràpida i segura.

I si encara vols saber-ne més entra des d'aquí a BBVA i descobreix
tot el que pots fer des del mòbil amb l'app de BBVA.
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