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IMPOSICIÓ A TERMINI

Informació precontractual
Dipòsit Nòmina
La informació ressaltada en negreta en aquest document és especialment rellevant

1/6
Aquest número és indicatiu del
risc del producte, sent 1/6
indicatiu de menor risc i 6/6
de major risc.

El reemborsament, 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’hagin d'efectuar operacions d'imposició o reintegrament en un compte a termini, s'haurà de
presentar necessàriament a les oficines de Caixa d'Enginyers. Les quantitats dipositades no podran retirarse sinó fins al seu venciment, si bé les parts podran acordar la cancel·lació anticipada d'una o de més
imposicions abans del seu venciment.
DURADA DEL CONTRACTE
Cada imposició a termini tindrà 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.
Al venciment del termini estipulat per a cada imposició, aquesta es cancel·larà automàticament i s’abonarà
l’import de la imposició en el compte corrent associat a la mateixa i que figura en el document de
constitució de la imposició.
L’informem que aquest document, així com el contracte corresponent a la formalització del producte, també
es pot realitzar en castellà.
COMISSIONS
Les peticions de mobilització de fons mitjançant cancel·lació anticipada d'una o de més imposicions a
termini fix estaran 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 serà el que figuri 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 calcularà segons la següent fórmula:
CA = (IMP · C · DF)/365
On:

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

és l'import total de la comissió.
és l'import reintegrat de la imposició cancel·lada.
és la comissió per cancel·lació anticipada expressada en tant per un.
és la diferència de dies entre la data de venciment i la data de cancel·lació de la
imposició.
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L'import de la comissió per cancel·lació anticipada no podrà 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.
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El tipus d'interès nominal anual assignat a aquesta imposició, i que regirà fins al seu venciment
s’assignarà en funció de la taula següent, sempre que algun dels titulars del compte a termini rebi la
nòmina en un compte de Caixa d’Enginyers i la mantingui fins el venciment de la imposició.

Dipòsit 12 mesos

0,50%

Dipòsit 18 mesos

0,55%

Dipòsit 24 mesos

0,60%

En cas contrari la remuneració de la imposició a termini serà del 0,01%.
En cas de cancel·lació anticipada, total o parcial, la imposició es liquidarà al 0,01%.
L'import absolut dels interessos es dedueix de l'esmentat tipus nominal anual segons la següent fórmula:
I = (IMI · DVI · R)/365
On:

"I":

és l'import absolut dels interessos meritats.

"IMI":

és l'import de la imposició.

"DVI":

són els dies que segons valoració ha estat vigent la imposició durant el període de
liquidació.

"R":

és el tipus d’interès nominal anual en tant per un.

Els interessos es meritaran diàriament i es liquidaran 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.
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 següent fórmula:
TAE = (1+i/f)f-1
i = interès nominal anual en tant per un.
f = freqüència de pagaments/cobraments en el període d'un any.
S'adjunta taula amb exemples representatius per a la liquidació dels diferents supòsits:

Producte

Termini

Liquidació

Nominal Anual

Càlcul TAE

Imposició 1 any a
venciment

12
mesos

A venciment

0,50%

TAE=[(1+0,0050/1)(1)]-1=0,50%

Imposició 18 mesos
a venciment

18
mesos

A venciment

0,55%

TAE=[(1+0,0055/(12/18))(12/18)]-1=0,55%

Imposició 2 anys a
venciment

24
mesos

A venciment

0,60%

TAE=[(1+0,0060/(12/24))(12/24)]-1=0,60%

SERVEI D’ATENCIÓ DE RECLAMACIONS
El titular podrà formular qualsevol reclamació o queixa adreçant-se a la web de Caixa d’Enginyers a
l’apartat “Contacte” o bé a Banca ONLINE apartat “Opcions / Contactar” emplenant el formulari habilitat,
trucant al 900 300 321 o bé adreçant-se a una oficina.
Finalment, si el resultat de la seva queixa o reclamació no és satisfactori, podrà elevar la seva petició a
la següent adreça:
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
TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Amb la firma del present document vostè accepta i presta el seu consentiment pel tractament de les dades
personals incorporades en el mateix. De conformitat amb allò previst en la normativa europea de protecció
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de dades l’informem que Caixa de Crèdit dels Enginyers, S. Coop de Crèdit, com a Responsable del tractament
de les teves dades personals, amb domicili social a Via Laietana, nº 39, 08003 de Barcelona, tractarà les
seves dades personals amb l’única finalitat d'acreditar el lliurament de la informació precontractual
recollida al present document, dades que només seran cedides a tercers pel compliment de les obligacions
legals o regulatòries que siguin d'aplicació.
En cas de signar mitjançant una firma manuscrita digitalitzada també són incorporats al tractament la firma
digitalitzada i les dades biomètriques recopilades mitjançant l'esmentada digitalització. L’única finalitat
del tractament d'aquestes dades personals addicionals serà acreditar la seva identitat tant per la
contractació, manteniment i seguiment de la seva relació contractual amb Caixa d'Enginyers com per
l'adopció de mesures de prevenció de la suplantació de la seva identitat per part de terceres persones
(autenticació de la firma).
Pot obtenir més informació sobre com seran tractades les seves dades personals en l'apartat Privacitat del
lloc web de la Caixa: https://www.caixaenginyers.com/privacidad.
Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat en relació
amb les seves dades personals, així com enretirar el consentiment prestat, sense efectes retroactius, en
qualsevol moment. Pot exercir aquests drets sol·licitant-ho presencialment en una oficina de l’entitat,
telefònicament en el servei de Banca TELEFÒNICA o mitjançant sol·licitud escrita dirigida a Caixa
d'Enginyers (via l’oficina o persona de contacte habitual) o a l’adreça dpo@caixa-enginyers.com,
acompanyant una còpia del seu DNI o document equivalent acreditatiu d'identitat.
L'exercici d'aquests drets és gratuït i si considera que no han estat adequadament atesos, té dret a
presentar una reclamació davant d'una Autoritat de Control, com l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.
Llegit i conforme,
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