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Informació precontractual
Comptes d’estalvi
La informació ressaltada en negreta en aquest document és especialment rellevant

Informació i classificació del producte financer

Caixa de Crèdit dels Enginyers - Caja de Crédito de los Ingenieros, S. Coop. de Crédito. Registre Mercantil de Barcelona, Tom 21606, Foli 1, Full B-25121, Inscripció 1a CIF F-0821683

1/6
Aquest número és indicatiu del risc
del producte, sent 1/6 indicatiu de
menys risc i 6/6 de més risc.

L'Entitat es troba adherida al Fons de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit, previst en el Reial Decret-llei
16/2011, de 14 d'octubre.
L’import garantit dels dipòsits té com a límit la quantia de 100.000 euros per dipositant, segons s’estableix a
l’article 10.1 del Reial Decret-llei 16/2011, de 14 d’octubre. La garantia pot arribar als interessos meritats, però
sense abonar fins a la data en què es produeixin els fets que preveu l’article 8.1 del Reial Decret 2606/1996, de
20 de desembre, sense que se sobrepassin en cap cas els límits de l’article 10.1 esmentat. Així mateix, l’article
4.4 del Reial Decret 2606/1996 detalla els casos que estan exclosos de la cobertura del Fons de Garantia.
Els deutes del dipositant enfront de l’entitat de crèdit no es tenen en compte per calcular l’import reembossable,
llevat que la data d’exigibilitat d’aquests deutes sigui anterior o igual a les dates de referència que preveu l’apartat
anterior, i les disposicions legals i contractuals per les quals es regeixi el contracte entre l’entitat de crèdit i el
dipositant així ho estableixin.
Caixa d’Enginyers té a la seva disposició la informació de les característiques del Fons de Garantia de Dipòsits
d'Entitats de Crèdit en el tauler d’anuncis de les seves oficines i també a la pàgina web de l’Entitat.

Ingressos i disposició de fons
Els lliuraments en compte es poden fer en efectiu, en xecs o en d’altres documents cedits a Caixa d'Enginyers,
amb la seva prèvia conformitat. En tot cas, els lliuraments que no siguin en efectiu s'abonen en compte, posat que
siguin conformes, i no tenen efecte fins que no s’hagi realitzat el seu cobrament.
La disposició de fons del compte es pot efectuar mitjançant la presentació de la llibreta i el full de disposició o
d’altres mitjans de pagament admesos per Caixa d'Enginyers, i fins i tot domiciliar-hi el pagament de lletres,
rebuts, cobraments de nòmines i totes les operacions que estimi oportunes, tot això amb prèvia conformitat de
Caixa d'Enginyers.

Durada del contracte
Fins i tot tenint el contracte caràcter indefinit, Caixa d'Enginyers pot instar la modificació de les condicions per les
quals es regeix, fins i tot de qualsevol dels paràmetres que determinen l'import absolut dels interessos i, si
s’escau, de les comissions que li són inherents (a títol merament enunciatiu: tipus d'interès, condició de saldo,
import dels trams eventuals de remuneració, dades de meritació, liquidació i abonament, establiment de noves
comissions, etc.).
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Si la modificació és beneficiosa per al titular, té efecte des del moment que Caixa d'Enginyers decideix la seva
aplicació; contràriament, si és desfavorable per al titular, li és comunicada per Caixa d'Enginyers abans de la seva
aplicació mitjançant la publicació d'un anunci en els taulers d'anuncis de les oficines de Caixa d'Enginyers o de
qualsevol altra forma admesa en dret.
Les noves condicions s'apliquen una vegada transcorregut el termini de dos mesos des de la seva notificació
personal o des de la publicació de l'anunci esmentat, llevat que imperativament s'hagi establert un termini més
llarg en benefici del titular.
L’informem que aquest document, així com el contracte corresponent a la formalització del producte, també es pot
realitzar en castellà.

Comissions
Comissió de manteniment per inactivitat

9 euros (període de meritació trimestral)*

* Només s'aplica en cas que el titular no hagi generat moviments durant els últims sis mesos i el saldo sigui
inferior a 2.000 euros.

Retribució
Saldo mitjà creditor
0,00-11.999,99
12.000,00-99.999.999,99

Tipus d'interès nominal
anual
0,00%
0,05%

TAE
0,00%
0,05%

Període de meritació trimestral.

Principis comuns per al trasllat de comptes bancaris
Caixa d'Enginyers està adherida als "Principis comuns per al trasllat de comptes bancaris".

Servei d’Atenció de reclamacions
El titular pot formular qualsevol reclamació o queixa a la web de Caixa d’Enginyers, apartat “Contacte”, a Banca
ONLINE, apartat “Opcions / Contactar” i emplenar el formulari habilitat per a això, trucant al 902 300 321 o
adreçant-se a una oficina.
Finalment, si el resultat de la seva queixa o reclamació no és satisfactori, pot elevar la seva petició a l’adreça
següent:
SERVEI D’ATENCIÓ AL SOCI/CLIENT
GRUP CAIXA D’ENGINYERS
VIA LAIETANA, 39
08003 BARCELONA
T. 900 302 514 F. 933 100 060

serveiatenciosoci@caixa-enginyers.com
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