
El Segell d'Innovació identifica a les escoles que impulsen la implementació de 
procediments innovadors a les aules com a mitjà per aconseguir l'excel·lència 
en tots els àmbits de formació dels alumnes.

La Fundació Tr@ms i Caixa d'Enginyers posen a la disposició de les 
escoles els recursos necessaris per a l'obtenció d'aquest segell.

Finançament del projecte
Les escoles que desitgin iniciar el procés 
d'acreditació del Segell d'Innovació poden 
accedir a la línia de finançament de
Caixa d'Enginyers de fins a 12.000 euros a un 
tipus d'interès nominal del 0% (TAE: 0,00%) a 
un termini de fins a 2 anys.

Capital: hasta 12.000 euros. 
Tipus d'interès nominal: 0,00%
TAE: 0,00%.
Termini màxim: 2 años. 
Comissió d'obertura: 0,00%

Distingueixi 
a la seva escola 
amb el Segell 
d'Innovació

Exemples de finançament
Capital sol·licitat
Termini
Comissió d'obertura
TIN (tipus d'interès nominal)
TAE
Quota mensual
Import que es deu

6.600 euros
24 mesos
0,00 euros
0,00%
0,00%
275,00 euros
6.600 euros

7.320 euros
24 mesos
0,00 euros
0,00%
0,00%
305,00 euros
7.320 euros

12.000 euros
24 mesos
0,00 euros
0,00%
0,00%
500,00 euros
12.000 euros

Informi's trucant a la nostra especialista Ana Alonso al telèfon 93 231 20 60 o escrivint un correu electrònic a 
ana.alonso@caixa-enginyers.com de dilluns a divendres de 8,30 a 19h ininterrompudament. 
Visiti la nostra web www.caixa-enginyers.com

Comissió de cancel·lació anticipada parcial o total 0%. Per accedir a aquest finançament l'escola haurà d'obrir un compte 
corrent ordinari en Caixa d'Enginyers i domiciliar les remeses de rebuts. Les TAE varian en funció de l'import i del termini 
d'amortització sol·licitat.

5.640 euros
24 mesos
0,00 euros
0,00%
0,00%
235,00 euros
5.640 euros



www.caixa-enginyers.com

Previsió, Estalvi i Inversió
Plans de Pensions(1)

Triï, entre els nostres Planes de Pensions amb 
polítiques inversores diverses, les que s'adaptin millor 
al seu perfil d'inversor.

(1) Pot consultar el document de Dades Fonamentals per al Partícip en 
https://bit.ly/PlansPensionsCE o en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers. 
Consulti el DFP abans de realitzar qualsevol aportació. Les rendibilitats 
passades no impliquen rendibilitats futures.

(2) Pot 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 connectant-se a www.enginyersfons.com o
www.cnmv.es. Les rendibilitats passades no impliquen rendibilitats futures.

Fons d'Inversió(2)

Connecti's a Enginyers FONS.com i descobreixi tot el 
que poden oferir-li els nostres Fons d'Inversió.

Mercats de valors
Amb Enginyers BORSA, accedeixi als mercats 
borsaris nacionals i internacionals.

Caixa d'Enginyers, accessible 
on i quan vulgui
Banca TELEFÒNICA
De dilluns a divendres de 8 a 22 h i dissabtes de 8 a 
15 h 902 300 321 (+34 933 102 626) 

Banca ONLINE
Les 24 hores del dia www.caixa-enginyers.com

Banca MOBILE
Les 24 hores del dia www.caixa-enginyers.com

“Solucions per a vostè”

Les "Solucions per a vostè" són diferents 
agrupacions de productes pensades per cobrir les 
necessitats financeres i asseguradores segons la 
situació particular de cada soci.

Comptes i 
dipòsits

Finançament  
per al seus
projectes 

Hipoteques

Targetes segons 
les teves necessitats

Gestió 
personalitzada

Avantatges per a 
joves

Assegurances

(3) Pòlisses contractades amb la intermediació de Caixa Enginyers, Operador de 
Bancaseguros Vinculado, SLU, inscrit en el registre de mediadors de la 
DGSPF amb el codi OV0052. Pot consultar les companyies amb les 
quals Caixa Enginyers, Operador de Bancaseguros Vinculat, té contracte 
d'agència en http://bit.ly/cajadeingenierosseguros.

En Caixa d'Enginyers disposarà de la gamma més 
àmplia d'assegurances(3) per cobrir tots els riscos. 
Gaudi de les cobertures i de la màxima agilitat en la 
tramitació de qualsevol sinistre.
Assegurances: 
Professionals i Particulars, 
Llar, Protecció Personal, 
Ciber Seguritat, 
Salut, Protecció de 
Pagaments, Protecció 
Personal Autònoms i 
Assistència de Viatges. 

Línies de finançament
Pòlissa de bestretes
Per fer front als problemes de liquiditat, disposa 
d'una pòlissa de fins a 100.000 euros.

Préstec Inversió
Si l'escola ho necessita, podrà obtenir fins a a 
100.000 euros per a l'adquisició de nous equips 
informàtics o recursos digitals.

El nostre equip de professionals estudiarà el seu 
cas i li informaran de com fer-ho realitat segons les 
seves necessitats.

Fundació
Caixa d'Enginyers

La Fundació Caixa d'Enginyers s'encarrega de dur a 
terme les accions de Responsabilitat Social 
Corporativa amb el desenvolupament social, 
econòmic i cultural dels socis i col·lectius, i de la 
societat civil en general.

Visiti la nostra web
www.fundaciocaixaenginyers.com

Línies d'actuació:
Formació, excel·lència 
professional, beques i premis.
Reinserció laboral. 
Ecologia i sostenibilitat.




