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Conèixer1. 2. 3. CompartirAprofundir

… en el coneixement dels
productes més complexes i de 
major valor afegit, aquells que 
requereixen d’un
acompanyament dels
especialistes de Negoci
Internacional.

… amb vosaltres la nostra
experiència en operacions de 
comerç exterior i informar-vos 
de les solucions digitals que 
ofereix actualment el nostre
banc i acompanyar-vos en 
aquest procés d’expansió cap a 
nous mercats.

… la situació actual dels
mercats, com ens afecta el 
context internacional i detallar 
quins són els principals mitjans
de pagament i cobrament
internacionals i com triar els
més adients en cada situació a 
l’hora d‘importar i exportar. 

Propòsits de la sessió d’avui



Què està passant al món?



El context actual continua impactant plenament en l’activitat de les empreses catalanes



Quatre gràfiques per entendre millor el context actual



I algunes notícies positives per pensar en el 2023 en clau exportadora 
i amb una mica d’optimisme



En aquest context convé una major
presència internacional de les empreses
catalanes, a la recerca de nous mercats…

…I el nostre compromís com entitat és
acompanyar-vos en aquest procés
d’internacionalització

Posant a la vostra disposició :

Oferta valor Financera. Completa gama de 
productes de banca

Oferta valor No Financera. Serveis no 
bancaris orientats a facilitar l’accés de les 
empreses a nous mercats



Amb quines activitats podem acompanyar als clients en el seu negoci
internacional?
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Finançament de les 
importacions/exportacions

3

Emissió de pagaments
i cobraments internacionals

▪ Bitllets

▪ Transferències internacionals

▪ Xecs internacionals

▪ Remeses internacionals

▪ Crèdits documentaris

▪ Assumir compromisos 

Avals i garanties internacionals

▪ Finançaments d’importació

▪ Confirming internacional

▪ Anticips d’exportació

▪ Prefinançaments d’exportació

▪ Factoring internacional

▪ Finançaments en divisa no euro

▪ Footprint Santander

▪ International Desk

▪ Santander Trade

Oferta Valor 
No Financera
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És clau arribar a un acord sobre l’opció de pagament més confortable per a  

l’exportador i per a l’ importador.

• EXPORTADOR: embarca contra garantia bancària i 
controla mercaderia a destí

• IMPORTADOR: paga / accepta contra documents
comercials

Crèdit documentari irrevocable

• EXPORTADOR: embarca sense garantia de 
pagament però controla la mercaderia a destí

• IMPORTADOR: paga / accepta contra documents
comercials

Remesa documentària

• EXPORTADOR: embarca sense garantia de 
pagament

• IMPORTADOR: paga per anticipat

- Xec bancari

- Ordre de pagament simple

- Remesa simple

- Xec personal

- Grau de 
Confiança

+ Grau de 
Confiança

+ Cost i 
+Seguretat

- Cost i
- Seguretat



Santander ofereix als seus clients la 
possibilitat de sol·licitar billets directament
des de l’APP o per banca electrònica a un 
canvi molt competitiu

BITLLETS



TRANSFERÈNCIES
INTERNACIONALS
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Necessites transferir diners a un beneficiari?

L’ importador instrueix al seu banc per a que transfereixi a través d’una entitat
bancària, una determinada quantitat de diners a favor d’un beneficiari. 

Principals Beneficis

És el mitja de pagament més ràpid i econòmic

Possibilitat de finançament posterior 

Pot fer-se a través de Banca Electrònica, procés 100% Digital

Característiques
Dirigit a empreses que importen i/o exporten amb un alt grau
de confiança entre comprador i venedor.

Es poden tramitar per banca electrónica i ordenar posterior finançament i ara, 
amb la nova experiència de pagaments millorem valoració , agilitat i simplifiquem

processos. També es poden peridificar o planificar.@



En divisa: El client coneix anticipadament el 
canvi exacte que aplicarem. CANVI ON LINE

Amb la millor valoració possible sense haver 
d’esperar dos dies. 

NOVA EXPERIÈNCIA DE PAGAMENTS: Simplifiquem la tramitació, en un únic accés. 100% digital ...

Capacitats SANTANDER a disposició dels clients:

... I amb la possibilitat d’accedir al seguiment de totes les ordes de 
pagament i cobrament directament des de la pròpia Banca 
Electrònica:

+35 divises autoritzades per operar 

Possiblitat de fer pagaments instantanis 
en BRL → Única entitat a Europa



PAGAMENT A USA I CANADÀ: Obligatori afegir el Swift o, en el seu efecte, l’ ABA (ABA ROUTING NUMBER) 

Algunes particularitats en transferències emeses

PAGAMENT A MÈXIC I/O EN PESOS MEXICANS: Per emetre una transferència cal indicar el compte del beneficiari (CLABE) que consta de 18 dígits

PAGAMENTS A XINA I/O EN RENMINBI (CNH/CNY)
• Particular a particular: ordenant i beneficiari han de ser la mateixa persona, tenint en compte que:

a. Tots els CNH, es tornaran. No està permès.

b. Alguns pagaments en altres divises sí que són admesos, però utiltizant conceptes com family support, donation, …
• Empresa a particular: Els particulars a Xina tenen prohibit fer negocis, per tant, cal indicar concepte: Salary, family support, donation…. 

PAGAMENT A EMIRATS ARABS: Cal informar el PURPOSE OF PAYMENT CODE (és un codi de tres lletres) 

PAGAMENT A EUROPA EN EUROS: Cal informar el CODI IBAN del compte del beneficiari. Es tramitaran per SEPA

PAGAMENT A JORDÀNIA: Cal indicar el propòsit del pagament camp 70 (amb uns codis)

PAGAMENT A CUBA: No està permès emetre pagament en divisa USD

Llistat de països SEPA

PAGAMENT A UK en EUR: Normativa SEPA per a països de fora de la UE. Cal informar de la Debit Party Address com el Debit Party Country  



XECS
INTERNACIONALS

Necessites fer un pagament en
moneda local o estrangera?

El xec és un títol - valor que conté un mandat pur i simple, dirigit a un banc lliurat, de 
pagar una suma determinada en euros o en moneda estrangera. 

A més a més de la denominació “Xec”, ha de contenir la data i lloc d’emissió, la 
firma del emissor i el lloc de pagament

Facilitem xec en euros i divisa.

Emetem xecs bancaris en euros i moneda estrangera, a pagar a Espanya o en les 
oficines dels nostres bancs corresponsals.

Poden ser bancaris o personals.

Oferim agilitat i rapidesa en la tramitació dels xecs, amb presència del nostre
grup a 16 països i amb una extensa xarxa de corresponsals arreu del món. 

Principals Beneficis
✓ Presència a 16 països i extensa xarxa de corresponsals

Xec Bancari

✓ Per l ‘EXPORTADOR, la seguretat està basada en la confiança en el banc lliurador
del xec. Per l’ IMPORTADOR suposa una imatge de solvència, en utilitzar un 
instrument de pagament emès per un banc.

✓ Els xecs bancaris internacionals de Banc Santander, estan doblement
autenticats, doncs estan confirmats via swift.

Xec Personal

✓ Per l’ EXPORTADOR, la seguretat està basada en la confiança que tingui en l’ 
importador titular del compte contra el que es lliura el xec. 

✓ Per l’ IMPORTADOR no existeix cap inconvenient sempre que  l’instrument sigui
acceptat per l’ exportador. Rapidesa i agilitat en la tramitació dels xecs.

Característiques



Productos

EUROCOBROCobres regularment a través de remesa simple les 
teves exportacions?

Gestió de cobrament de remeses simples d’exportació: lletres, rebuts o pagarés que substitueix el
intercanvi físic per a la trasmissió electrònica dels mateixos.

No es permet el cobrament de xecs ni pagarés normalitzats (amb l’excepció
de pagarés lliurats contra bancs francesos). Santander té acords amb:

Alemania, sistema DIRECT DEBIT.

Andorra, sistema ABA DEBIT.

França, sistema LCR (Lettre de Change Relevé).

Italia, R.I.B.A. (Ricevuta Bancaria / Recibo Bancario).

Portugal, sistema CARE/EUROREMESSA.

Dirigit a empreses que fan exportacions de béns i serveis amb regularitat a 
països on Santander té algún acord, sempre que els cobraments es realitzin
mitjançant remesa simple.

Principals Beneficis

Permet a l’exportador iniciar la gestió de cobrament.

Coneix els efectes impagats en un termini molt curt de temps.

Suposa un estalvi important en comissions i despeses aplicades en el país del lliurat.

Coneix anticipadament el cost de cada remesa.

Possibilitat d’obtenir un anticip de fons en les mateixes condicions que per a les remeses 
tradicionals.

Optimitza les relacions comercials amb els importadors, al disposar d’informació puntual i 
autèntica sobre el cumpliment dels seus pagaments.

Característiques

Els clients poden gestionar directament aquest
cobrament i el seu anticip a través de la Banca 

Electrònica

@



Productos

REMESES
INTERNACIONALS

Quin grau de confiança tens amb el teu
client/proveïdor estranger?
Documents de caràcter Financer i/o mercantil representatius del dret de cobrament del 
exportador (lletra de canvi, pagaré) i/o de la propietat de la mercaderia (factura, document
de transport, certificats d’assegurances, etc…)

Dirigit a empreses que importen o exporten amb un grau de confiança
mig/baix entre comprador i venedor.

Ha d’especificar com entregar els documents al deutor:

Contra pagament

Contra acceptació i posterior pagament (si el venciment és diferit)

En remeses amb documents comercials, el banc  de l' importador presenta els
documents al seu client per:

Venciment a la vista: Exportador controla la mercaderia fins a obtenir
l’abonament

Venciment aplaçat: L’ exportador cedeix el control de la mercaderia
contra un document financer acceptat a pagar a la data acordada.

Principals Beneficis
Per l’ Exportador

Manté el control fins a l’acceptació o pagament de la remesa.

Gestiona el pagament o acceptació amb la mediació del Banc del deutor.

Per l’ Importador

Pot aplaçar el pagament o aceptació fins a rebre la mercaderia.

Obté finançament si el pagament és aplaçat.

Para amdues parts:

Poden obtenir un finançament
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Característiques

A través de la Banca Electónica, els clients tenen a la seva disposición un
expedient electrònic on poden consultar imatges dels documents
comercials, així com les liquidacions comptables de cada operació

@



Productos

CRÈDIT DOCUMENTARI
Què és un crèdit documentari?
És el conveni en virtud del qual un Banc (Banc Emissor) actuant a petició d’un importador: 

1. Es compromet IRREVOCABLEMENT a realizar un pagament a un exportador contra la 
presentació dels documents exigits dins d’un termini límit especificat.

2. Autoritza a un altre banc a efectuar aquest pagament

3. Autoritza a un altre banc a negociar contra els documents exigits, sempre i quan s’hagin
complert els termes i condicions del crèdit.

Dirigit a empreses que importen o exporten amb un grau de confiança baix entre 
comprador i venedor.

Principals Beneficis
Per l’ Exportador

Elevada seguretat i rapidesa en el cobrament, especialment quan el crèdit és
confirmat.
Puntualitat en el cobrament si es presenten tots els documents.
Possibilitat de finançament amb garantia del propi crèdit documentari.

Per l’ Importador
Seguretat sobre la data i condicions d’entrega de la mercaderia.
Recepció de tots els documents necessaris.
Avala la seva solvència davant l’exportador.
Major possibilitat de pagament aplaçat.
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Característiques

A través de la Banca Electrònica, els clients poden ordenar un crèdit
doumentari d’importació i tenen accés al expedient electrònic on poden 

consultar l’estat de la operació així com els documents vinculats. Per als crèdits
docum. exportació els clients també tenen accés al expedient electrònic i 

poden fer seguiment de l’evolució del mateix.

Principals Inconvenients
Per l’ Exportador

Pot tenir alguna dificultat en la presentació de tots els documents conformes.
Cost més elevat.que altres mitjans de cobrament.

Per l’ Importador
L’inconvenient més gran pot sorgir per haver de realizar el pagament per els
documents sense validar les característiques de la mercaderia.
Per cancel.lar o modificar el crèdit cal acord previ amb el venedor.
Cost més elevat que altres mitjans de pagament.

@



Productos

AVALS 
INTERNACIONALS

Què és una garantia bancaria internacional?

És un Compromís per el qual un Entitat Financera s’obliga a pagar un determinat import per 
compte d’un client, en cas d’incompliment de les obligacions contretes per aquest, davant
un tercer.

Modalitats:

GARANTIA DE LICITACIÓ (Tender Guarantee) – Per a presentació a concursos,

habitualment entre un 3% i 5% de l’import del contracte.

GARANTIA DE BONA EXECUCIÓ (Performance - Guarantee) Aprox. un 10 % del contracte

GARANTIA DE MANTENIMENT (Maintenance Guarantee)

GARANTIA DE PAGAMENT ANTICIPAT (Advance Payment G.)

GARANTIA IMPORTS RETINGUTS (Retention Guarantee)

GARANTIA DE PAGAMENT (Payment Guarantee)

GARANTIA DE FACILITATS CREDITICIES
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Característiques

A través de la Banca Electrònica, els clients poden ordenar 
l’emissió d’un aval internacional. Procés 100% digital

Garanties Emeses: Quan s’utilitzen?

- En la realització de projectes a l’estranger. En primer lloc per a la presentació a

concursos internacionals (garantía de licitació i una vegada adjudicat, per a obtenir el

pagament anticipat (garantía de pagament anticipat), per al desenvolupament del

projecte (garantía de bona execució), etc.

- Per garantir el pagament de les compres a l’estranger, que principalment es paguen

mitjançant transferències.

- Per garantir el el finançament a les societats filials de clients.

Garanties Rebudes: Quan s’utilitzen?

- Per garantir el cobrament de ventes realitzades al estranger, que principalment es

paguen mitjançant transferències (garanties d’avís)

- Per amparar operacions de filials catalanes de matrius estrangeres.

SANTANDER té un dels millor ratings de la Banca Espanyola i Europea

@



Amb quines activitats podem acompanyar els clients en el seu negoci
internacional?

Finançament de les 
importacions/exportacions

3

Emissió de pagament
I cobraments internacionals

▪ Billets

▪ Transferències internacionals

▪ Xecs internacionals

▪ Remeses internacionals

▪ Crèdits documentaris internacionals

▪ Assumir compromisos 
▪ Avals i garanties internacionals

▪ Finançaments d’ importació

▪ Confirming internacional

▪ Anticips d’ exportació

▪ Prefinançaments d’ exportació

▪ Factoring internacional

▪ Finançaments en divisa no euro

Oferta Valor 
No Financera
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▪ Footprint Santander

▪ International Desk

▪ Santander Trade



Com aconseguir adaptar el finançament al mitjà de pagament triat per 
les empreses?

MITJANS DE 
PAGAMENT/ 
COBRAMENT

Grau 
de confiança

Import / Export
Activitat empresa Document a finançar Instrument de finançament

Xecs
Internacionals/

Document Mercantil*
Alta

Importa Factura
Finançament Importació
Confirming Internacional

Exporta Lletra de canvi, pagarés Forfaiting

Transferència
Internacional

Alta
Importa Factura

Fin. Importació
Confirming internacional

Exporta Factura
Anticip Factura**

Cobro ágil

Remesa Simple / 
Eurocobro*

Mig / Baix
Importa Documents Financers Fin. Importació

Exporta
Documents Financers /

Rebut Electrònic
Anticip Remesa Simple**

Anticip Eurocobro

Remesa 
Documentària

Mig / Baix
Importa Documents Comercials Finançament Importació

Exporta Documents Comercials
Anticip Remesa

Documentària**

Crèdit
Documentari

Baixa
Importa Documents d’ utilització Fin. Importació

Exporta Documents d’ utilització
Anticip Crèdit

Documentari**
** Finançamemt també susceptible a través de Factoring Internacional

* Exportació

- Risc

+ Risc



Oferta valor no financera SANTANDER



Xina

Mèxic

Nord est d’ Estats Units

Brasil

Uruguay

Alemanya

Polònia

UK

Puerto Rico

Espanya

Portugal

Marroc

Equip preparat a 16 
geografies…

…que parla i entén l’idioma i 
cultura local… 

…amb experiència
internacional…

Oferta bancaria per a 
Empreses

Completa

Específica

Argentina
Xile

Perú

Colòmbia

Footprint Santander, En quins països podem obrir compte?
Fem fàcil, ràpid i còmode allò que a l’estranger sovint resulta lent i complicat



La Xarxa Internacional IBOS
On no arriba el nostre footprint, tenim col.laboració amb l’associació IBOS, que és una aliança de bancs a nivell internacional que 

cobreix 27 països, i es dedica a oferir solucions internacionals per la gestió de la tresoreria i  obertura de comptes

Acords Bilaterals

Tenim acords amb altres bancs que 
cobreixen altres geografies. 



Impulsem la internacionalització de les empreses catalanes 

Banca on line

Empreses





Nuestro propósito es ayudar a personas y 
empresas a prosperar.

Nuestra cultura se basa en la creencia de 
que todo lo que hacemos debe ser

Gracias.

Moltes gràcies!!!



Descobreix com n’és de fàcil tramitar un aval 
internacional a la nova Banca Online de Santander
Qué fácil es Banca Online Empresas - Solicitar un aval online - YouTube

ENLLAÇOS D’ INTERÈS

Descubreix la nova experiència de pagaments de 
Banc Santander – Banca online
https://youtu.be/-V7-ceinPZ0

Pagament confirming internacional – PAGO ÁGIL
Pago Ágil - Banco Santander - YouTube

Gestió divisa – accés a mercats
Banco Santander - YouTube

Cerca nous mercats, clients i/o proveïdors a:

Santander Trade: exportaciones - Banco Santander

https://www.youtube.com/embed/kJPbgRSMhD8?rel=0
https://youtu.be/-V7-ceinPZ0
https://www.youtube.com/embed/z_chY85XfO0
https://www.youtube.com/embed/7lRrHJZyS80
https://www.bancosantander.es/empresas/negocio-internacional/conectado-mundo/santander-trade

