Al llarg dels darrers anys els sistemes de comunicació entre els clients i les entitats financeres han
evolucionat moltíssim. Si fa uns anys era imprescindible fer cua davant d'una finestreta per treure diners o
pagar un rebut, avui la majoria d'entitats fomenten l'ús de caixers automàtics per a operacions simples com ara
ingressar i retirar diners, pagar rebuts, comprovar el saldo o demanar un extracte del compte. A més, gràcies a
internet podem saber a qualsevol hora l'estat de les finances. Gairebé totes les entitats ofereixen la possibilitat
de consultar els comptes en línia, fer-hi transferències, consultes i fins i tot invertir-hi en borsa.
Abans de decantar-te per un banc o caixa d'estalvis, has de determinar si vols anar sempre a la mateixa
oficina i ser atès personalment o bé si t'estimes més usar els caixers automàtics i t'interessa accedir-hi des de
llocs diferents. Potser ets dels que ho fan tot per internet, sense moure's de casa, i per tant consideres més
convenient dipositar els diners en una entitat que opera exclusivament en línia. D'aquesta forma les comissions
que hauràs de pagar per a fer qualsevol gestió o tràmit seran sensiblement inferiors a les que cobren les
entitats presencials.
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