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NOVES OFICINES
Vic i Manresa
Gràcies a l'acord estratègic amb Mútua
General de Catalunya, hem inaugurat a
Vic (Rambla de l'Hospital, 6) i Manresa
(Passeig Pere III, 66) dues oficines
'AVANT'. Aquestes dues obertures donen
resposta al creixement de la demanda
de servei, però també a la voluntat de
prestar un tracte personalitzat i de valor
potenciant la multicanalitat gràcies a
l'alta digitalització operacional bancària.

Caixa d'Enginyers potencia la seva
banca digital a través de diferents projectes que
milloren el servei d'atenció i la proximitat amb els socis.
En els últims mesos, hem implementat serveis que permeten avançar en la
digitalització i l'assessorament personalitzat:
• Identificació amb empremta digital i Face ID (reconeixement facial) en Banca MÒBIL
Permet accedir de forma més ràpida a la nostra aplicació.
• Espai “El meu Gerent”
Amb l'objectiu de continuar potenciant la comunicació amb el soci, amb aquest
servei de Banca ONLINE es pot posar en contacte amb el seu gerent de comptes
personal a través de correu electrònic, demanar cita o sol·licitar que el truqui de
manera més senzilla, ràpida i intuïtiva.
• Comparador de fons
A través de Banca ONLINE pot seleccionar múltiples referències i fer consultes
sobre fons tenint en compte diferents criteris.
• Enginyers PAY (Bizum) per a donatius
Amb la finalitat d'impulsar l'acció social, hem incorporat l'opció de fer un donatiu a
alguna de les entitats socials sense ànim de lucre amb les quals col·laborem a través
de la Fundació Caixa d'Enginyers, com ara Enginyeria Sense Fronteres, Infància
sense Fronteres, Sèlvans o FICAT.

Nova oficina a Vic

Nova oficina a Manresa

Barcelona
En aquest mateix procés d'apropament al
soci, hem obert una nova oficina al barri de
l'Eixample de Barcelona, ubicada al carrer
Comte Borrell, 202. Amb aquesta obertura,
sumem un total de 10 oficines al servei
dels socis a la ciutat comtal.

Nova oficina a Barcelona.

Bilbao
NOU ACORD DE COL·LABORACIÓ
Ens incorporem a EURO 6000, sumant així 16.000
nous caixers automàtics a la nostra xarxa
Caixa d'Enginyers ha firmat un acord per incorporar-se a l'accionariat d'EURO 6000,
entitat líder en la prestació de serveis a entitats financeres que té la xarxa de caixers
més gran a nivell nacional.
Amb aquest acord, ampliem a 8.400 caixers la nostra xarxa fins a arribar als més
de 16.000, i incrementem així els serveis i avantatges que oferim al soci guiats per
una companyia líder en el seu sector. A través de la Cooperativa de Consumidors
Ingenium Shopping, brindem un ampli ventall de condicions favorables en
establiments de diferents sectors, i ara, gràcies al programa de fidelització Privilegis
EURO 6000, els socis també gaudiran d'avantatges i descomptes en més de 6.000
nous establiments.

L'oficina central de Bilbao, fins ara situada
a les instal·lacions del Colegio Oficial de
Ingenieros Industriales de Bizcaia, s'ha
traslladat al carrer Alameda Rekalde, 2.
La nova oficina té un espai més ampli per
a l'atenció personalitzada amb l'objectiu
d’oferir al soci un servei de millor qualitat.

Nova oficina a Bilbao.
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ENS ADHERIM AL PACTE MUNDIAL DE LES NACIONS UNIDES
Caixa d'Enginyers ja és signant del Pacte Mundial de
les Nacions Unides.
Es tracta d'una iniciativa internacional que promou implementar
els 10 Principis del Pacte Mundial per a la responsabilitat
social empresarial articulats en drets humans, normes laborals,
medi ambient i lluita contra la corrupció. Amb més 12.500
entitats adherides en més de 160 països, és la iniciativa de
responsabilitat social empresarial més gran al món.

El Pacte Mundial de les Nacions Unides persegueix dos objectius
principals: d'una banda, incorporar els 10 Principis en les
activitats empresarials de tot el món, i de l’altra, canalitzar
accions en suport als Objectius de Desenvolupament Sostenible
(ODS).
Els ODS, promoguts per les Nacions Unides, són un conjunt de
17 objectius i 169 metes destinats a resoldre els problemes
socials, econòmics i ambientals a nivell global, que cobreixen els
propers 15 anys (2015-2030).

CAIXA ENGINYERS VIDA I PENSIONS CELEBRA EL 10è ANIVERSARI AMB UN PROJECTE
SÒLID I SOSTENIBLE
Amb més de 40.000 contractes en vigor, incloenthi assegurances i plans de pensions, i més de
420.000 milers d'euros d'actius gestionats,
consolidem el nostre negoci assegurador.

Durant els nostres 10 anys d'història, Caixa Enginyers Vida i
Pensions s'ha posicionat com l'entitat de referència en l'àmbit de
vida estalvi i previsió dels socis del Grup.
Des de 2008, hem acumulat un creixement sostingut. Actualment,
tenim 14 referències en assegurances i 11 en plans de pensions,
entre els quals destaquen:
• El desenvolupament de productes socialment responsables
com, per exemple, el pla de pensions Caixa Enginyers
Global Sustainability, ISR, PP, que adreça la seva gestió cap
als tres aspectes extrafinancers de la inversió socialment
responsable ASG (Ambiental, Social i de Bon Govern).
• El primer pla de pensions climàtic d'Espanya, el CE Climate
Sustainability ISR, PP, que posa èmfasi en les empreses
compromeses amb el respecte pel medi ambient.

Durant el mes de novembre, hem celebrat els actes commemoratius del Desè
Aniversari de Caixa Enginyers Vida i Pensions al Recinte Modernista Sant Pau de
Barcelona i a la Real Academia de la Ingeniería de Madrid.

• El pla de pensions Caixa Enginyers Multigestió, que té una
excel·lent qualificació Morningstar i que ha estat guardonat per
IPE com el millor pla de pensions individual d'Espanya el 2016.

PREMIS FUNDACIÓ
1a edició del Premi Idees Innovadores Isabel
P. Trabal
En la 1a edició del Premi Idees Innovadores Isabel P. Trabal, el
jurat va decidir, entre més de 120 propostes rebudes, premiar
Mario Pascual Ochoa amb 10.000 €.
El projecte “KIT Autònom de Serveis Bàsics” consisteix en el
desenvolupament d'un prototip de paquet de subministrament
autònom de serveis bàsics, com l'aigua potable o l'energia, de
fàcil muntatge i desmuntatge, donant prioritat a la sostenibilitat i
a l'ús de recursos renovables.
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Premi Emprenedoria
“Sensing Solutions” ha estat el projecte guanyador, entre
mésde 80 candidatures presentades, de la 6a edició del
Premi Emprenedoria. Es tracta d'un sistema intel·ligent de
prevenció de legionel·la que funciona a través del monitoratge i
tractament d'aigua de forma totalment autònoma amb sensors
electroquímics. Amb una dotació de 15.000 €, l'objectiu és
premiar el talent i l'excel·lència de start-ups del sector de la
ciència, la tecnologia, la innovació i la sostenibilitat per potenciar
el seu negoci i beneficiar el seu desenvolupament.
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