
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La nostra gestió prudent, la qualitat dels nostres actius i la confiança dels nostres socis són els pilars sobre 
els quals basem la nostra política de creixement sòlida i estable, i que certifiquen el nostre model de Banca 
Cooperativa Europea. 

Què t’ofereix Banca d’Empreses?  

 Especialització: ens especialitzem en petites i mitjanes empreses. 

 Proximitat: ens impliquem especialment en aquelles zones geogràfiques en què tenim presència directa. 

 Economia real: apliquem el nostre esforç exclusivament a projectes relacionats amb l'economia productiva de béns i serveis. 

 Llarg termini: reforcem les relacions sostenibles a llarg termini amb els nostres socis mitjançant una gestió contínua del risc i 
amb accions de proximitat per tal de respondre àgilment i adaptar-se als canvis. 

 Sense conflictes d’interessos: no tenim participacions financeres. 

 Pioners en Inversió Socialment Responsable: des de 2006 apliquem criteris ambientals, socials i de governança (ASG) i som 
una de les primeres entitats que s’ha adherit als PRI (Principis per a la Inversió Responsable) amb productes d'inversió i 
previsió certificats per AENOR com a socialment responsables. 

Principals indicadors de Caixa d’Enginyers 

Socis 

212.000  

Ràtio de capital 
total 

15,46% 

Liquiditat 
estructural 

165%  

Professionals al 
seu servei 

500 

ROE 

6,85%  

Ràtio de 
morositat 

2,70% 

 

NPS 

46,9%  

 

La nostra proposta de valor  

 Minimitzar el risc 

 De contrapartida. Des d’un punt de vista tant financer 
com de transparència. 

 De continuïtat de negoci. El nostre compromís ve 
determinat pels nostres socis i pel nostre sistema de 
governança. 

 Recolzar el creixement 

 Convenis puntals amb Associacions Empresarials, 
Cambres de Comerç i Cooperatives locals. 

 Equip especialitzat en el segment de la Petita i Mitjana 
Empresa. 

 T’assessorem i t’acompanyem en el procés de 
sol·licitud dels Fons Europeus Next Generation. 

 Millorar l’experiència dels stakeholders 

 Índex NPS. 

 Solidaritat. La Fundació Caixa d’Enginyers actua sobre tres principis: 
1) Reinserció laboral, 2) Formació i Excel·lència professional i 3) 
Ecologia y Sostenibilitat. 

 Maximitzar l’eficiència operativa 

 Organització matricial que reuneix els interessos del dia a dia 
(oficina), amb el servei especialitzat de la Banca d’Empreses. 

 Reunions de seguiment periòdiques que permeten detectar àrees 
de millora i establir les conseqüents mesures correctores. 

 

La teva empresa, 
la nostra prioritat 

Apliquem un model cooperatiu 
socialment responsable que aporta 
valor sostenible als nostres socis 

 CAIXA D’ENGINYERS 

 Banca d’Empreses 
 

 

Dades corresponents a l’Informe Anual 2021. 

 

COMPTES I DIPÒSITS - Indicador de risc 

1/6 
Aquest número és identificatiu 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 serà d'un màxim de 100.000 € 
per dipositant, segons s'estableix a l'article 10.1 del Reial Decret-llei 16/2011, de 14 
d'octubre. 

 



 
www.caixaenginyers.com 

EL DIA A DIA DEL TEU NEGOCI 

Posem a la teva disposició tots els nostres serveis, perquè puguis operar de forma ràpida i senzilla. 

 Solucions de tresoreria 

 Serveis de cobrament, tant físics com digitals 

 Conciliació de comptes 

 Gestió de pagaments d’impostos a les diferents administracions 
públiques 

 

FINANÇAMENT 

T’ajudem a trobar el finançament més adequat per al teu negoci, ja sigui a curt, mitjà o llarg termini. 

 

 Préstecs 

 Préstec ECO per millorar l’eficiència energètica 

 Pòlisses de crèdit 

 Descompte comercial 

 Línia bestreta factures 

 Avals 

 Convenis amb societats de garantia recíproca 

 Rènting de vehicles i flotes 

 

ASSEGURANCES 

Amb el Servei d’Assessorament en Assegurances (SAS) analitzarem el teu negoci per identificar els riscos que puguin 
afectar a la teva empresa i, així, seleccionar les assegurances més idònies de les companyies més adequades, confeccionant 
una oferta única amb les cobertures més completes i a un preu exclusiu. 

Patrimonials 

Oficines, locals, naus,  
vehicles/flotes, existències  Protegeix  

els riscos  
de la teva  
empresa 

 

Empleats 

Convenis col·lectius, salut, vida i  
assistència professional 

Activitat 

Responsabilitat civil, professional, 
mediambiental i ciberassegurances 

  

Directius/accionistes 

Assegurances de responsabilitat civil  
de directius 

 

INVERSIÓ RESPONSABLE 

En el Grup Caixa d’Enginyers som 

experts en inversió. 

Hi ha moltes formes d’invertir i 

nosaltres t’ajudem a escollir la que 

s’ajusti millor als teus objectius. 

Invertir no és incompatible amb contribuir en una economia responsable. 

La gamma de Fons d’Inversió ISR (Inversió Socialment Responsable) de 

Caixa d’Enginyers inverteix en companyies que tenen en compte el seu 

impacte mediambiental i són líders en la lluita contra el canvi climàtic. 

Fonengin ISR, FI  CE Environment ISR, FI  CdE ODS IMPACT ISR, FI  CE Global ISR, FI  
 

 

Solucions a l’altura de les teves necessitats  

Operacions corporatives 
 MARF, emissions de renda fixa 
 Assessor registrat en el MAB, OPV 
 Agent de liquiditat 

Mercat de Capitals 
 Assessorament en renda fixa 
 Gestió de la divisa, al comptat i a termini 
 Gestió delegada de carteres institucionals 

Transaccionals 
 BancaONLINE: Swift i Editran 
 Emissió massiva de rebuts 
 TPV físics i passarel·les de pagament 
 Cashback 

Institucions d’Inversió Col·lectiva 
 Plans de Pensions d’Ocupació  

Pots consultar els indicadors de risc i les alertes de liquiditat dels 
plans a www.caixaenginyers.com/pensiones 

 Fons d’Inversió 

 

Proposta de finançament personalitzada: 

tipus d'interès, terminis i import

Solucions financeres específiques

Anàlisi de les necessitats financeres de la teva empresa

Els fons d’inversió no són dipòsits i comporten risc d’inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. 

Assegurances contractades amb la intermediació de Caixa d’Enginyers, Operador de Bancassegurances Vinculat, SLU, inscrit en el registre de mediadors de la DGSFP amb el codi OV0052 i que té 
concertada l'assegurança de responsabilitat civil requerida per l'article 152 de Reial decret llei 3/2020, de 4 de febrer. Pots consultar les companyies amb què Caixa d’Enginyers, Operador de 
Bancassegurances Vinculat, té contracte d’agència a www.caixaenginyers.com/web/grupo/detalle-grupo#bancaseguros. 
Tots els fons d’inversió tenen com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària Caixa d’Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i estan registrats en la CNMV (Fonengin ISR, FI 
- nº 354 | CE Environment ISR, FI - nº 5142 | CdE ODS IMPACT ISR, FI - nº 4184 | CE Global ISR, FI - nº 1833). Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o 
venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per a l’Inversor registrat en la CNMV a qualsevol oficina de Caixa d’Enginyers, a 
www.caixaenginyers.com o a www.cnmv.es. Siusplau, llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió i consulta la descripció de les tipologies de risc a les quals poden estar subjectes 
els fons d’inversió. Pots consultar els criteris d’Inversió Socialment Responsable dels nostres fons a www.caixaenginyers.com/web/fondosinversion/nuestro-compromiso-isr.  
Tots els Plans de Pensions Individuals de Caixa d'Enginyers tenen com a entitat gestora Caixa Enginyers Vida, SAU; i com a entitat dipositària i entitat promotora, Caixa d'Enginyers, SCC. Els Fons de 
Pensions estan auditats per Deloitte, SL. Pots consultar el document de Dades Fonamentals per al Partícip des de l’enllaç DFP que trobaràs en la descripció de cada pla a www.caixa-enginyers.com. 
Les rendibilitats passades no impliquen rendibilitats futures. 
 


