
Més informació:

Si desitges rebre més informació, o una oferta personalitzada per al teu cas, omple la sol·licitud adjunta i envia-la a: 
acordsidescomptes@pimec.org, o bé contacta amb el departament al Tel. 93 496 45 00. 
També pots enviar la sol·licitud online a través de la nostra pàgina web: http://www.pimec.org/ca/contacte-acords

NO BAIXIS LA GUÀRDIA!
Et regalem la vigilància online dels teus clients principals

EXCLUSIU PER ALS 
SOCIS DE PIMEC

Per a les empreses és de vital importància conèixer els riscos que pot experimentar el teu negoci. Si 
desconeixes l’evolució dels teus clients habituals, si estan en algun fitxer de morositat bancària, en concurs 
de creditors, etc., els riscos que assumeixes en cada operació poden impactar financerament en la teva 
empresa.

A Informa D&B et proposem, de forma totalment gratuïta, l’activació automàtica de vigilància dels 100 
clients que escullis.

Sigues el primer a conèixer qualsevol notícia relacionada amb els teus clients, per exemple:
·  Les modificacions en el Fitxer de Morositat Bancària i Multisectorial (EBE)
·  Incidències judicials i concursos
·  Canvis de solvència
·  Nou accionariat
·  Actualització d’informació financera
·  Obertura d’oficines
·  Notes de premsa

Si et vols beneficiar d’aquesta promoció només ens has d’enviar un fitxer amb els NIF de les empreses que 
desitges posar en vigilància i l’adreça de correu electrònic on vulguis rebre els avisos, especificant “Oferta 
Vigilància per a socis PIMEC 2023”, i Informa D&B s’encarregarà de realitzar el procés d’activació enviant-
te un missatge quan la informació estigui disponible en el teu compte.
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Avantatges per als socis i tarifes: 
NOMÉS ELS SOCIS DE PIMEC poden gaudir d’aquestes condicions.

SERVEIS 
EXCLUSIUS
PER A SOCIS  
DE PIMEC
ACORDS DE 
COL·LABORACIÓ



PERSONA DE CONTACTE

Nom Cognoms

Telèfon Mòbil

Correu electrònic

Càrrec, àrea funcional

Càrrec, categoria professional

Dono el meu consentiment per tal que PIMEC pugui utilitzar les dades facilitades per a informar-me de les 
novetats, serveis, notícies i/o promocions com a organització empresarial a través de diferents canals de 
comunicació com, per exemple, butlletins electrònics.

Signatura i segell

, de de 202_ 

Remet aquesta sol·licitud per correu electrònic a: acordsidescomptes@pimec.org, o bé online a través de la nostra 
pàgina web: http://www.pimec.org/ca/contacte-acords.

CLÀUSULA PRIVACITAT ACORDS DE COL·LABORACIÓ
D’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, us informem de la política de privacitat que aplicarem a aquestes dades. El 
responsable del tractament és la Confederació Empresarial PIMEC, Micro, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya, amb NIF: G61512257. Les dades seran 
tractades amb la finalitat de respondre a la vostra sol·licitud d’informació sobre acords amb tercers. Es conservaran el temps necessari per complir 
amb la finalitat per a la qual es recullen i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar de l’esmentada finalitat. La signatura 
d’aquest document implica que accepteu expressament que les dades proporcionades seran comunicades a les empreses que proporcionen les ofertes 
especials de productes i serveis per als associats que heu assenyalat amb la finalitat que us puguin fer arribar la informació sol·licitada. Una vegada 
comunicades, les dades passaran a formar part de tractaments dels quals són responsables cadascuna de les empreses que han rebut les dades, i que 
us proporcionaran la informació adient sobre la política de privacitat que aplicaran al tractament de les vostres dades. En relació al tractament del qual 
és responsable PIMEC, podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió de les dades, i de limitació i oposició al seu tractament. Per a això, 
us podeu dirigir a PIMEC per correu postal al C/Viladomat, 174 08015 Barcelona, o mitjançant correu electrònic a privacitat@pimec.org.
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Sóc client d d'Informa       Si      No 

DADES EMPRESA

Empresa (Raó social)

CIF/NIF 

Adreça Codi Postal

Població Provincia

Telèfon
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