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Informació precontractual
Comptes a termini
La informació ressaltada en negreta en aquest document és especialment rellevant

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

El reemborsament, el rescat o la devolució anticipada d’una part o de tot el principal invertit estan
subjectes a comissions o penalitzacions.
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.

Disposició de fons i utilització del compte
Sempre que s’efectuïn operacions d'imposició o reintegrament en un compte a termini, s'ha de presentar
necessàriament a les oficines de Caixa d'Enginyers. Les quantitats dipositades no es poden retirar fins al seu
venciment, si bé les parts poden acordar la cancel·lació anticipada d'una o de més imposicions abans del seu
venciment.

Durada del contracte
Cada imposició a termini té la durada que s'ha pactat en el document d'imposició subscrit pel/s titular/s, sense
que puguin ser reintegrades abans del seu venciment. Si al venciment del termini estipulat per a cada imposició,
el titular no procedeix al seu reintegrament ni Caixa d'Enginyers comunica la decisió de tenir-lo per cancel·lat,
s'entén que aquest termini queda prorrogat per un període igual a l'establert en les condicions particulars del
contracte de la imposició i al tipus d'interès vigent en el moment de la renovació.
L’informem que aquest document, així com el contracte corresponent a la formalització del producte, també es
pot realitzar en castellà.
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Comissions
Les peticions de mobilització de fons mitjançant cancel·lació anticipada d'una o de més imposicions a termini
fix estan subjectes a una comissió equivalent a un tant per cent anual de l'import reintegrat des de la data de
cancel·lació anticipada fins al venciment teòric de la imposició. El tant per cent anual aplicat és el que figura en
el document d'imposicions subscrit pel/s titular/s o, si s’escau, el que estigués vigent, bé en la constitució, bé en
l'última renovació de la imposició objecte de cancel·lació anticipada.
L'import absolut de la comissió es calcula segons la fórmula següent:

CA = (IMP · C · DF)/365
On:

"CA":
"IMP":
"C":
"DF":

és
és
és
és

l'import total de la comissió.
l'import reintegrat de la imposició cancel·lada.
la comissió per cancel·lació anticipada expressada en tant per un.
la diferència de dies entre la data de venciment i la data de cancel·lació de la imposició.

L'import de la comissió per cancel·lació anticipada no pot ser superior a l'import dels interessos meritats,
liquidats o no liquidats, des de la data de constitució de la imposició o, si s’escau, des de l'última renovació fins
al dia de la cancel·lació anticipada.

Retribució
El tipus d'interès nominal anual que s'assigna a cada imposició nova que es constitueix en aquest compte, i que
ha de regir fins al seu venciment o primera prorrogació, ve determinat a cada un dels documents d'imposició que
el titular o titulars, d’una banda, i Caixa d'Enginyers, de l’altra, subscriuen.
L'import absolut dels interessos es dedueix de l'esmentat tipus nominal anual segons la fórmula següent:
I = (IMI · DVI · R)/365
On:

"I":
"IMI":
"DVI":
"R":

és l'import absolut dels interessos meritats.
és l'import de la imposició.
són els dies que segons valoració ha estat vigent la imposició durant el període de
liquidació.
és el tipus d'interès nominal anual en tant per un deduït de la taula de tipus
anterior.

Els interessos es meriten diàriament i es liquiden segons allò que preveuen les condicions particulars del
contracte de la imposició.
La retribució oferta en el dipòsit requereix la contractació d'un compte a la vista, en el qual es realitzaran els
apunts d'abonament de les liquidacions corresponents. La contractació d'aquest compte vinculat no representa
cap cost per al contractant.

Càlcul de la TAE
La taxa anual equivalent (TAE), que és la que iguala en qualsevol data el valor actual dels efectius lliurats i
rebuts durant l'operació, tal com indica la circular 5/2012 del Banc Central Europeu, s'obté aplicant la fórmula
següent:

TAE = (1+i/f)f-1
On:

i = interès nominal anual en tant per un.
f = freqüència de pagaments/cobraments en el període d'un any.
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S'adjunta una taula amb exemples representatius per a la liquidació dels diferents períodes.

Producte

Termini

Liquidació

Nominal Anual

Imposició 1 mes

1 mes

A venciment

0,00%

Imposició 3 mesos

3 mesos

A venciment

0,00%

TAE=[(1+0,0000/12)12]-1=0,00%
TAE=[(1+0,0000/4)4]-1=0,00%

Dipòsit Jove

3 mesos

A venciment

0,03%

TAE=[(1+0,0003/4)4]-1=0,03%

Dipòsit Trèvol

4 mesos

A venciment

0,03%

TAE=[(1+0,0003/3)3]-1=0,03%

Imposició 6 mesos

6 mesos

A venciment

0,00%

TAE=[(1+0,0000/2)2]-1=0,00%

1 any

A venciment

0,01%

TAE=[(1+0,0001/1)1]-1=0,01%

15 mesos

A venciment

0,05%

TAE=[(1+0,0005/(12/15)) (12/15)]-1=0,05%

Imposició 2 anys

2 anys

Anual

0,03%

TAE=[(1+0,0003/1)1]-1=0,03%

Imposició 3 anys

3 anys

Anual

0,05%

TAE=[(1+0,0005/1)1]-1=0,05%

Imposició 1 any
Dipòsit Online

Càlcul TAE

Servei d’Atenció de reclamacions
El titular pot formular qualsevol reclamació o queixa a la web de Caixa d’Enginyers, apartat “Contacte”, a la
BancaONLINE, 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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