Jordi Zafra Ginovart
E-mail: jordi.zafra@caixa-enginyers.com
Telèfon: 93 268 29 29
https://www.caixaenginyers.com/oferta-coeic

Oferta exclusiva per a col·legiats del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya –
COEIC i associats de l’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya – AEIC

Servei NÒMINA + HIPOTECA
1. COMPTE PARTICULAR
L'Entitat es troba adherida al Fons de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit,

1/6

previst en el Reial Decret-llei 16/2011, de 14 d'octubre.

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

L'import garantit serà d'un màxim de 100.000 € per dipositant i entitat, segons
s'estableix a l'article 10.2 del Reial Decret-llei 16/2011, de 14 d'octubre.

Gestiona i controla els teus diners amb la flexibilitat que necessites.
 SENSE COMISSIÓ de manteniment.1
 Targetes de crèdit GRATUÏTES.2
 Transferències nacionals i SEPA (pagaments entre països de la UE en
euros) GRATUÏTES a través de Banca ONLINE i Banca MÒBIL.
Beneficis

 Ingressos de xecs nacionals i transferències nacionals GRATUÏTS.
 Pagaments a l'instant amb el teu smartphone amb ENGINYERS PAY
(per a l'ús d'aquest servei cal registrar-se a Bizum) i Apple

PAY.

 Ingenium Shopping: descomptes i serveis exclusius pagant amb les
targetes de Caixa d’Enginyers en més de 180 establiments.
Consulta'ls a www.caixa-enginyers.com/ingenium

En obrir el teu compte, adquireixes un títol cooperatiu per un import de 9,01 €. No es tracta d'una comissió, sinó de part del capital social de la Cooperativa de Consumidors i
Usuaris - Ingenium que, a més de permetre't accedir als productes i serveis del Grup Caixa d'Enginyers, et dona dret a descomptes exclusius en nombrosos establiments
col·laboradors, sempre que facis el pagament amb una targeta de Caixa d'Enginyers. Consulta els establiments a www.caixaenginyers.com/ingenium.
(1) Si es domicilia la nòmina o pensió a Caixa d’Enginyers o si es fan ingressos recurrents domiciliats, de >700 euros/mes, o si es fan aportacions periòdiques de >100 euros/mes a
fons d’inversió, plans de pensions o productes d’estalvi-vida del Grup Caixa d’Enginyers.
(2) Sempre que es faci un consum anual en compres de 1.000 € per targeta.
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2. PRÉSTEC PRECONCEDIT
Disposa de forma immediata d’un préstec pre-concedit1 per ser col·legiat del COEIC i tenir domiciliat
la nòmina o ingressos recurrents domiciliats
 Import 3.000 €
Condicions

 A un 5,65% d’interès (TAE 6,54%).
 Termini de devolució: fins a 60 mesos
 Comissió d’Obertura: 50 €
Nòmina o ingressos recurrents domiciliats del titular sol·licitant


Requisits

(mínim: 700 €).


Targetes Visa i/o Mastercard en el Compte Nòmina.



Domiciliació mínima de 3 rebuts.

Import

1.000 €

1.500 €

3.000 €

Termini (en mesos)

12

36

60

TIN

5,65%

5,65%

5,65%

Comissió d’obertura

50 €

50 €

50 €

Quota mensual

85,91 €

45,40 €

57,51 €

TAE

16,49%

8,23%

6,54%

Import total a satisfer

1.080,87 €

1.684,23 €

3.500,69 €

(1) Sempre que estigui al corrent de les seves obligacions amb Caixa d’Enginyers i sense incidències de pagament a altres entitats

3. BESTRETA NÒMINA
La solució a les teves despeses imprevistes d'una manera senzilla i còmoda.
 Import equivalent a 1 nòmina.
Condicions

 A un 0% d’interès (TAE 0%).
 Termini de devolució: 2 mesos.

Requisits



Nòmina domiciliada del titular sol·licitant. Import mínim: 700 €.



Targetes Visa i/o Mastercard en el Compte Nòmina.



Domiciliació mínima de 3 rebuts.

Requisits: domiciliació de nòmina (mínim 700 €), targeta de crèdit i un mínim de 3 rebuts domiciliats.
Import a sol·licitar: mínim de 300 € i màxim la teva nòmina fins a un límit de 3.000 €.
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4. PRÉSTEC NÒMINA
Un préstec en condicions exclusives amb el qual emprendre els teus projectes.
 Import màxim fins a 60.000 € i mínim de 3.000 €.
 Tipus d’interès: des del 5,65%(1) fix.
Condicions

 Termini de devolució: fins a 10 anys.
 Sense comissió per amortització anticipada ni per cancel·lació.
 Comissió d’obertura fixa de 100 €1

Exemples representatius:
(1) Amb

bonificacions

màximes

(consulta

l'apartat

Import

3.000 €

30.000 €

30.000 €

60.000 €

Termini (en mesos)

36

60

60

120

73,99 €

142,50 €

Sense assegurança

584,09 €

78,63 €

842,99 €

Sense assegurança

2.036,60 €

TIN

5,65 %

5,65%

6,90%

5,65%

Comissió d’obertura

100,00 €

100,00 €

450,00 €

100,00 €

Quota mensual

90,79 €

575,11 €

592,62 €

655,63 €

TAE

12,29%

7,43%

7,80%

6,89%

S'ha calculat l'assegurança de vida i la de protecció de

Import total a satisfer

3.521,09 €

35.592,34 €

36.007,29 €

81.395,84 €

pagaments tenint en compte a un home o a una dona de 32

Assegurança de Vida
(prima única)

d’1,50% amb un mínim de 100€.
Bonificacions: assegurança de vida en modalitat prima única i
assegurança de protecció de pagaments. En cas que la finalitat
del Préstec Nòmina sigui per a l'adquisició d'un vehicle, si a més

Assegurança de Protecció
de Pagaments (prima

Bonificacions); en cas contrari, al 6,90% i comissió d’obertura

única)

contractes la seva assegurança amb Caixa d’Enginyers, pots
obtenir una bonificació addicional en el tipus d'interès del
préstec. Sol·licita més informació a la teva oficina.
Despeses addicionals: intervenció notarial; cost aproximat del
0,30% de l'import del préstec (informa't a la teva oficina de totes
les despeses vinculades a la formalització del teu préstec)

anys i per a tota la vigència del préstec.
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Volem estar al teu costat en el teu nou projecte de vida

 HIPOTECA LLAR
FINS AL 60% del valor de taxació o de compra de l’habitatge (el menor dels dos)

TIN primer any

 TIN resta des d’Euríbor + 0,89%

des d’ 1,95%



TAE Variable 2,516%(1)

Si no es compleixen les condicions: TIN 2,80% primer any i TIN resta Euríbor + 1,74%. TAE Variable 3,169%.(12)

FINS AL 80% del valor de taxació o de compra de l’habitatge (el menor dels dos)

TIN primer any

 TIN resta des d’Euríbor + 0,99%

des d’ 1,95%

 TAE Variable 2,516%(2)

Si no es compleixen les condicions: TIN 2,80% primer any i TIN resta Euríbor + 1,84%. TAE Variable 3,169(13)

Característiques:
 Per a compra d’habitatge habitual

 Compensació per amortització anticipada

 Termini de devolució: fins a 30 anys

parcial o total (sempre que suposi una

 Comissió d’obertura: des de 0,00%

pèrdua financera per a Caixa d’Enginyers):
0,15% els 5 primers anys

 HIPOTECA MIXTA
FINS AL 80% del valor de taxació o de compra de l’habitatge (el menor dels dos)

TIN primers 5 anys

MIXTA 5

 TIN resta des d’Euríbor + 1,09%

des d’ 1,75%



TAE Variable 2,318%(3)

Si no es compleixen les condicions: TIN 2,60% primers 5 anys i TIN resta Euríbor + 1,94%. TAE Variable 2,966%.(14)

TIN primers 10 anys

MIXTA 10

des de 1,95%

 TIN resta des d’Euribor + 1,50%
 TAE Variable 2,516%(4)

Si no es compleixen les condicions: TIN 2,80% primers 5 anys i TIN resta Euríbor + 2,35%. TAE Variable 3,169%.(15)

TIN primers 15 anys

MIXTA 15

des de 2,20%

 TIN resta des d’Euribor + 1,50%
 TAE Variable 2,764%(5)

Si no es compleixen les condicions: TIN 3,05% primers 15 anys i TIN resta Euríbor + 2,35%. TAE Variable 3,424%.(16)

Característiques:
 Per a compra d’habitatge habitual

 Compensació per amortització anticipada parcial o total

 Termini de devolució: fins a 30 anys

(sempre que suposi una pèrdua financera per a Caixa

 Comissió d’obertura: des de 0,00%

d’Enginyers): MIXTA-5: 2,00% els 5 primers anys; MIXTA10: 2,00% els 10 primers anys; MIXTA-15: 2,00% els 10
primers anys i 1,50% els 5 anys següents
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 HIPOTECA FIXA
FINS AL 60% del valor de taxació o de compra de l’habitatge (el menor dels dos)

FIXA 15 /60
FIXA 20 /60
FIXA 30 /60

TIN des de 1,50%

TAE des de 2,108%(6)

Si no es compleixen les condicions: TIN 2,35%. TAE des de 2,769%.(17)

TIN des de 1,65%

TAE des de 2,237%(7)

Si no es compleixen les condicions: TIN 2,50%. TAE des de 2,888%.(18)

TIN des de 1,75%

TAE des de 2,301%(8)

Si no es compleixen les condicions: TIN 2,60%. TAE des de 2,948%.(19)

FINS AL 80% del valor de taxació o de compra de l’habitatge (el menor dels dos)

FIXA 15 /80
FIXA 20 /80
FIXA 30 /80

TIN des de 1,70%

TAE des de 2,308%(9)

Si no es compleixen les condicions: TIN 2,55%. TAE des de 2,972%.(20)

TIN des de 1,80%

TAE des de 2,389%(10)

Si no es compleixen les condicions: TIN 2,65%. TAE des de 3,041%.(21)

TIN des de 1,90%

TAE des de 2,301%(11)

Si no es compleixen les condicions: TIN 2,75%. TAE des de 3,100%.(22)

Característiques:

 Compensació per amortització anticipada parcial o total

 Per a compra d’habitatge habitual

(sempre que suposi una pèrdua financera per a Caixa

 Termini de devolució FIXA 15: fins a 15 anys

d’Enginyers): 2,00% els 10 primers anys i 1,50% resta

 Termini de devolució FIXA 20: fins a 20 anys

període

 Termini de devolució FIXA 30: fins a 30 anys
 Comissió d’obertura: des de 0,00%

Condicions amb bonificacions màximes per productes i serveis combinats

Productes i serveis

Bonificació sobre

Bonificació sobre

tipus d’interès

comissió d’obertura

Domiciliació de nòmina, rebuts (un mínim de 3), targeta de crèdit
(gratuïta amb un consum mínim de 1.000 euros/any) (durant la

-0,25%

-0,25%

Assegurança de vida (durant tota la vigència del préstec)

-0,40%

-0,15%

Assegurança de la llar (durant tota la vigència del préstec)

-0,20%

-0,10%

-0,85%

-0,50%

vigència del préstec)

Màxim bonificat

Per a sol·licitar la hipoteca és necessari disposar d’un compte corrent a Caixa d’Enginyers, sense comissió de manteniment si es compleix com a mínim un d’aquests requisits: a)
domiciliar la nòmina o ingressos recurrents per un import superior a 700 euros/mes; b) domiciliar la pensió; c) fer aportacions periòdiques de més de 100 euros/mes a fons d’inversió,
plans de pensions o productes de vida-estalvi del Grup Caixa d’Enginyers. En cas de no complir cap d’aquests requisits, el cost de manteniment del compte serà de 12 euros/trimestre.
Oferta vàlida fins el 31 de desembre de 2020. Data d’emissió: març 2020. Euríbor publicat en el BOE el 03-03-2020 (-0,288). Operació subjecta a l’aprovació prèvia de Caixa d’Enginyers.
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El càlcul de les TAEs Variables, de les TAEs i dels imports totals deguts es basa en los supòsits següents:
 Capital del préstec: 150.000,00 euros.
 Tipus d'Interès fix primer any (LLAR) / primers 5 anys (MIXTA-5), primers 10 anys (MIXTA-10) i primers 15 anys (MIXTA-15).
 Tipus d’interès resta període (LLAR i MIXTA): s’ha considerat el supòsit que el tipis d’interès d’aquest període és el mateix que el del primer període fix.
 Tipus d'interès fix durant tots els anys de devolució del préstec en FIXA-15, FIXA-20 y FIXA-30.
 Comissió d'obertura en LLAR, MIXTA i FIXA: sense bonificacions 750 euros (0,50% sobre el capital), amb bonificacions: 0,00 euros.
 Als exemples sense bonificacions, s’ha considerat una comissió de manteniment del compte corrent de 12 euros/trimestre.
 Termini total d'amortització: 25 anys (LLAR i MIXTA), 15 anys (FIXA-15), 20 anys (FIXA-20) i 30 anys (FIXA-30).
 Verificació registral: 0,00 euros (1 finca registral).
 Taxació de l'immoble 266,20 euros (per un valor de taxació de fins a 300.000,00 euros).
 Gestoria: 0,00 euros.
 IAJD: 0,00 euros. Caixa d'Enginyers assumeix els IAJD derivats de la operació, excepte al País Basc on s'estableix que el subjecte passiu en escriptures de constitució de préstec
amb garantia serà el prestatari (en el caso d'hipoteques constituïdes en garantia del pagament d'un préstec o crèdit destinat a l'adquisició de l'habitatge habitual actualment el
cost per al prestatari és 0,00 euros).
 Revisió anual resta període (LLAR i MIXTA).

Les TAE Variables, així com les quotes i l’import total degut als exemples representatius, s’han calculat sota la hipòtesi d’aplicar el tipus d’interès del primer període fix
durant tot el termini del préstec, donat que el tipus d’interès resultant del segon període variable, que és la suma de l’Euribor + Diferencial, és inferior al tipus d’interès
del primer període fix.

A més, les TAE Variables s’han calculat sota la hipòtesi de que l’índex de referència no varia, per tant, les TAE Variables (en hipoteques LLAR i MIXTA) variaran amb les
revisions del tipus d’interès. Així mateix, les TAE Variables variaran en funció de l’import i del termini d’amortització sol·licitat.

Exemples representatius amb bonificacions màximes per productes combinats. S’inclouen les següents assegurances(17):
 Assegurança de Protecció de Pagaments: 1.597.11 euros (prima única i amb una vigència de 5 anys).
 Assegurança de Vida: 217,21 euros prima anual i durant tota la vida del préstec calculada per a import de 150.000,00 euros per a una persona de 31 anys amb: defunció, invalidesa
permanent absoluta i gran dependència (s’ha considerat que la prima no variarà durant la vigència de la operació ni s’actualitzarà en funció del capital amortitzat ni del transcurs
dels anys dels contractants).
 Assegurança Multi-risc Llar: 240,00 euros (prima anual i durant la vigència del préstec (cost orientatiu i sense que suposi vinculació alguna per a l’Entitat i partint de la hipòtesi que
no variarà durant la vigència de la operació). L’import és el resultat d’una simulació efectuada sobre la base d’un tram orientatiu per la qual cosa, en funció del continent i els
metres quadrats exactes de l’habitatge, el valor pot variar (s’ha considerat per al càlcul de la prima un préstec hipotecari el capital del qual ascendeix a 150.000 € i per a un
continent d’entre 100.001 € i 120.000 € i amb 105 m2 construïts d’habitatge).
Termini

Nº quotes

Quota mensual

Import Total Degut

(1)

25 anys

300

632,14 euros

201.338,45 euros

(2)

25 anys

300

632,14 euros

201.338,45 euros

(3)

25 anys

300

617,68 euros

197.000,45 euros

(4)

25 anys

300

632,14 euros

201.338,45 euros

(5)

25 anys

300

650,49 euros

206.843,45 euros

(6)

15 anys

180

931,11 euros

171.466,00 euros

(7)

20 anys

240

734,21 euros

181.276,60 euros

(8)

30 anys

360

535,87 euros

200.379,40 euros

(9)

15 anys

180

944,68 euros

173.908,60 euros

(10)

20 anys

240

744,70 euros

183.794,20 euros

(11)

30 anys

360

535,87 euros

200.379,40 euros

Exemples representatius sense bonificacions màximes per productes combinats
 S’inclou una assegurança de Llar calculada per a un habitatge mitjà en nucli urbà amb prima anual de 240 euros/any (cost orientatiu i sense que suposi vinculació alguna per a
l’Entitat i partint de la hipòtesi que no variarà durant la vigència de la operació). L’import és el resultat d’una simulació efectuada sobre la base d’un tram orientatiu per la qual cosa,
en funció del continent i els metres quadrats exactes de l’habitatge, el valor pot variar (s’ha considerat per al càlcul de la prima un préstec hipotecari el capital del qual ascendeix
a 150.000 € i per a un continent d’entre 100.001 € i 120.000 € i amb 105 m2 construïts d’habitatge).
 Segons la normativa vigent el sol·licitant ha de tenir contractada i en vigor durant tota la vida del préstec una assegurança que cobreixi els riscos de danys i incendi de l’habitatge
que s’hipoteca, havent de notificar-se a l’assegurador l’existència del préstec hipotecari i sent l’Entitat beneficiària de la indemnització corresponent en cas de sinistre, durant la
vigència del préstec. Caixa d’Enginyers no comercialitza assegurances de danys, per tant, la prima contemplada per al càlcul de la TAE és la resultant de simular una assegurança
de llar (que és allò més similar a l’assegurança de danys que aquesta entitat comercialitza amb la diferència que l’assegurança de llar ofereix major cobertura) i pots contractar
lliurement l’assegurança de danys, que és la obligatòria, amb la companyia asseguradora que escullis.

Termini

Nº quotes

Quota mensual

Import Total Degut

(12)

25 anys

300

695,81 euros

215.759,20 euros

(13)

25 anys

300

695,81 euros

215.759,20 euros

(14)

25 anys

300

680,50 euros

211.166,20 euros

(15)

25 anys

300

695,81 euros

215.759,20 euros

(16)

25 anys

300

715,22 euros

221.582,20 euros

(17)

15 anys

180

989,63 euros

182.749,60 euros

(18)

20 anys

240

794,85 euros

196.580,20 euros

(19)

30 anys

360

600,51 euros

224.399,80 euros

(20)

15 anys

180

1.003,72 euros

185.285,80 euros

(21)

20 anys

240

805,86 euros

199.222,60 euros

(22)

30 anys

360

612,36 euros

228.665,80 euros
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Totes aquestes despeses són aproximades.
(23) contractació de les assegurances, els serveis i la domiciliació d’ingressos a Caixa d’Enginyers són voluntàries per a l’obtenció de condicions més beneficioses. En cas de
contractar amb qualsevol altre proveïdor aquestes assegurances, no et beneficiaràs de les nostres bonificacions en la hipoteca per la contractació de productes i serveis combinats.
És obligatori mantenir assegurat l’habitatge contra danys durant la vigència del contracte del préstec. Pots contractar lliurement l’assegurança de danys, que és la obligatòria,
amb la companyia asseguradora que escullis. En aquest cas, que es contracti amb un altre proveïdor, Caixa d’Enginyers acceptarà pòlisses alternatives de tots aquells proveïdors
que ofereixin unes condicions i un nivell de prestacions equivalents a les que s’haguessin proposat, tant en la subscripció inicial com en cadascuna de les renovacions. Caixa
d’Enginyers no podrà cobrar comissió o despesa alguna per l’anàlisi de les pòlisses alternatives que se li presentin. L’acceptació pel prestador d’una pòlissa alternativa, diferent a la
proposada per part seva, no podrà suposar empitjorament en les condicions de qualsevol naturalesa del préstec. Caixa d’Enginyers no comercialitza assegurances de danys, allò
més similar a l’assegurança de danys és l’assegurança de llar, amb la diferència que l’assegurança de llar ofereix major cobertura respecte a la de danys. Per tant, si desitges
contractar una assegurança de danys hauràs d’optar per una pòlissa alternativa d’un altre proveïdor. Es tracta d’un servei accessori vinculat.
Càlcul de quotes i interessos
El principal i els interessos del préstec es reemborsaran mitjançant el pagament de quotes constants, comprensives de capital i interessos.
Les quotes constants del 2on període variable (LLAR i MIXTA) poden variar amb les variacions del tipus d’interès.
S’aplica el sistema d’amortització francès, utilitzant-se per al càlcul les fórmules següents:

Quota mensual = (C*i/m)/(1-(1+i/m)^(-m*n))

Interessos = (C*i*T)/36.000

On C és el capital prestat o, en el seu cas, pendent d’amortitzar, i és el tipus d’interès nominal anual aplicable (en
tant per u), m és el nombre de quotes anuals i n és el nombre d’anys de termini de devolució del préstec.
On C és el capital prestat pendent, i és el tipus d’interès nominal anual aplicable (en tant per cent) i T és el
nombre de dies en període de liquidació (sempre 30).

Amortització = Quota - Interessos

Exemple: per a un préstec de 150.000 euros a 25 anys, amb el tipus d’interès nominal anual del primer any (1,95% TIN) i retornant-lo mensualment (12 quotes):
Quota mensual = (150.000*0,0195/12)/(1-(1+0,0195/12)^(-12*25)) = 632,14 euros
Interessos de la primera quota = (150.000*1,95*30)/36.000 = 243,75 euros
En cas que la suma del tipus d’interès de referència i el diferencial que apliqui en cada cas donés un valor negatiu, el préstec hipotecari no comportaria el pagament
d’interessos a favor dels prestataris, si bé durant aquest període els prestataris no hauran de pagar interessos per aquest motiu.
Advertència: Pots perdre el teu habitatge si no fas els teus pagaments puntualment. Així mateix, respons davant de Caixa d’Enginyers del pagament del préstec no només amb el
teu habitatge sinó amb tots els béns presents i futurs, d’acord a l’article 105 de la Llei Hipotecària i a l’article 1911 del Codi Civil.
Si vols més informació pots trucar de dilluns a divendres, de 8 a 21 h al 902 300 321 (+34 933 102 626) de Banca TELEFÒNICA o consultar el nostre web a www.caixaenginyers.com.
Assegurances contractades amb la intermediació de Caixa d’Enginyers, Operador de Bancassegurances Vinculat, SLU, inscrit en el registre de mediadors de la DGSPF amb el codi
OV0052. Pots consultar les companyies amb les quals Caixa d’Enginyers, Operador de Bancassegurances Vinculat, té contracte d’agència a http://bit.ly/CEagencies, y les primes de
les quals siguin abonades mitjançant domiciliació en compte corrent de Caixa d’Enginyers

Si ja tens hipoteca sobre el teu habitatge habitual també tens la possibilitat de
subrogar la hipoteca amb Caixa d'Enginyers, truca'ns i t'informarem de les
condicions.
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 PREVISIÓ
Confia en els valors de l'enginyeria per planificar el teu futur. Consulta les alertes de liquiditat i els indicadors de
risc https://www.caixaenginyers.com/pensiones

Plans de Pensions i
Pla de Previsió
Assegurat

Simulador de
Previsió



Àmplia gamma de plans per a tots els perfils d'inversió i horitzons temporals: plans de renda
fixa, fixa mixta, variable i variable mixta.



Reconegut model de gestió propi.



Gamma ISR(1): disposem d'una gamma de plans de pensions socialment responsables amb
una estratègia d'inversió alineada amb aquesta filosofia i pionera al mercat espanyol.

Et proporcionarem una simulació de la teva jubilació i realitzarem una projecció realista de la teva
probable pensió pública, incorporant en el seu càlcul tots els factors determinants i l'impacte de les
reformes introduïdes en els últims anys.

Tots els Plans de Pensions Individuals de Caixa d'Enginyers tenen com a Entitat Gestora: Caixa Enginyers Vida, SAU; com a Entitat Dipositària i Entitat Promotora: Caixa d'Enginyers, SCC.
Els Fons de Pensions estan auditats per Deloitte, SL -excepte el Caixa d'Enginyers 15, Fons de Pensions auditat per Auren Auditors SL-. Pots consultar el document de Dades
Fonamentals per al Partícip en https://www.caixaenginyers.com/pensiones o en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers. Les rendibilitats passades no impliquen rendibilitats futures.
Caixa Enginyers Pla de Previsió Assegurat és una assegurança de vida-estalvio contractat amb Caixa Enginyers Vida, Companyia d'Assegurances i Reassegurances, SAU, i amb la
intermediació de Caixa Enginyers, Operador de Banca-Segurs Vinculat, SLU, inscrits en el registre de mediadors de la DGSFP amb el codi OV0052. Pots consultar les companyies amb
les quals Caixa Enginyers, Operador de Bancassegurances Vinculat té contracte d'agència en http://bit.ly/CEagencies.
(1) Les inversions es realitzaran en companyies que tenen en compte el seu impacte mediambiental, són capdavanters en la lluita contra el canvi climàtic o aposten per noves
pràctiques de reducció de consum d'energia. La selecció dels emissors la realitzarà la gestora, integrant l'acompliment de cada companyia en aspectes ambientals, socials i de govern
en l'anàlisi financera.

 INVERSIÓ
Apliquem la nostra metodologia pròpia per optimitzar la teva inversió.


Àmplia gamma de fons per a tots els perfils de risc: variable, mixt, de retorn absolut i fix.



Fons propis i d'altres gestores.



Gamma ISR(1): fons d'inversió que inverteixen en companyies que tenen en compte el seu
impacte en el medi ambient o són capdavanters en la lluita contra el canvi climàtic.

Fons d’Inversions

Disposem d'una completa plataforma de fons per poder analitzar totes les alternatives (oferta,
diversificació, flexibilitat i avantatges fiscals), amb un sistema d'ARQUITECTURA OBERTA GUIADA,
accedint a una extensa gamma de fons d'inversió de totes les gestores internacionals, amb les quals
es pot invertir en qualsevol fons d'inversió disponible sobre la base de diferents alternatives.
Podràs consultar més informació en els nostres diversos suports:


Gestió Discrecional de Cartera d'Inversions: Insígnia



Visita el nostre portal de Fons d'Inversió: EnginyersFONS.com

Tots els fons d'inversió tenen com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i estan registrats en la CNMV.
Rendibilitats passades no impliquen rendibilitats futures. Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es
produeixin minusvalideses. 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 en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé en www.enginyersfons.com o www.cnmv.es.
Per favor, llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió. Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les quals poden estar
subjectes aquests fons d'inversió.
(1) Les inversions es realitzaran en companyies que tenen en compte el seu impacte mediambiental, són capdavanters en la lluita contra el canvi climàtic o aposten per noves
pràctiques de reducció de consum d'energia. La selecció dels emissors la realitzarà la gestora, integrant l'acompliment de cada companyia en aspectes ambientals, socials i de govern
en l'anàlisi financera.
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 ASSESSORAMENT DIFERENCIAL
Disposaràs d'un Gerent de Banca Personal que li oferirà un assessorament professional,
personalitzat i objectiu. Quan i on ho necessitis, sempre ajustat a les necessitats de la teva
agenda. Tens a la teva disposició:


Assessorament d'actius exclusiu a partir de 100.000 euros i gratuït.



Guia de Banca Personal

Amb el nostre Servei de Recomanació Personalitzada t'oferirem una proposta integral d'inversió
en actius, que es podrà renovar periòdicament, en un procés en el qual intervenen: el teu perfil
d'inversor, un sistema de gestió quantitativa de la teva cartera, selecció i diversificació, i una
optimització del nombre de fons en cartera.
Un sistema eficient amb un servei diferencial que diversificarà per maximitzar la teva rendibilitat.

 OPERATIVA MULTICANAL
Tots els serveis sempre al teu abast: la forma més fàcil de disposar dels teus diners i operar amb les
teves inversions.
 Banca ONLINE - Gestiona els teus comptes a través d’internet a www.caixaenginyers.com
 Banca MOBILE - Operativa des de el teu Smartphone o Tablet. Disponible en AppStore i Google Play.


Banca TELEFÓNICA - Atenció personalitzada trucant al 902 300 321 (+34 933 102 626), de dilluns a divendres de 8 a 21h.

I una xarxa de 30 oficines repartides per tot el territori nacional, obertes de dilluns a divendres de
8.30h a 19h ininterrompudament i més de 16.000 caixers col·laboradors a la teva disposició.(1)
(1) Consulta a www.caixaenginyers.com/oficinas-y-cajeros el llistat de les entitats financeres que no et cobraran comissió en les 5 primeres disposicions mensuals a dèbit en caixers.
En les següents disposicions mensuals de cada titular en caixers d'entitats amb les quals hem signat un acord es cobrarà 0,65 € per operació.
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