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Ser soci de Caixa d’Enginyers té molts avantatges
Ens plau comunicar-te que l’Il·lustre Col·legi Oficial de Geòlegs de Catalunya ha signat un acord de
col·laboració amb Caixa d’Enginyers que permetrà als col·legiats i col·legiades accedir a una àmplia varietat
de productes i serveis financers en condicions especials.
A Caixa d’Enginyers trobaràs una àmplia gamma de serveis financers i d’assegurances que cobreixen totes
les necessitats de l’economia familiar, d’inversió, de finançament, de previsió, així com de finançament de
Màsters i Postgraus. Igualment, disposes de serveis de banca personal on comptaràs amb l’assessorament
expert en la planificació d’inversions financeres.
Al dors d’aquesta carta trobaràs un resum de les condicions especials de les que, gràcies a l’acord assolit,
podeu gaudir, des d’avui mateix, tots els col·legiats i col·legiades.
Caixa d’Enginyers disposa de varies oficines a la província de Barcelona i amb un ampli horari d’atenció
continuat de 8,30 a 19,00 hores de dilluns a divendres, on els seus respectius directors i tot el seu equip
de professionals estan a la teva disposició per a allò que et convingui.
Una cordial salutació,

Ramón Ferrer Canela
President de Caixa d’Enginyers

Joan Escuer i Solé
President de l’Il·lustre Col·legi Oficial
de Geòlegs de Catalunya

Xarxa d’Oficines
BARCELONA:

Bon Pastor, 5 (Col·legi d’Aparelladors) · Tel. 93 200 95 22 · Barcelona
Gran Via de Carles III, 2 · Tel. 93 411 87 00 · Barcelona
Potosí, 22 · Tel. 93 312 67 00 · Barcelona
Rambla de Catalunya, 8 (Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia
Lletres i en Ciències de Catalunya) · Tel. 93 317 37 17 · Barcelona

i

Torrent de l’Olla, 9 · Tel. 93 415 92 11 · Barcelona
Via Augusta, 125 · Tel. 93 240 44 55 · Barcelona
Via Laietana, 39 · Tel. 93 268 29 29 · Barcelona
Àngel Guimerà, 5 · Tel. 93 589 89 40 · Sant Cugat del Vallès

Resum de les condicions especials per als membres del COLGEOCAT
Per a l’administració professional o familiar

Compte corrent de disponibilitat immediata i extracte

segons la periodicitat que vostè determini. Interessos
liquidats per trams de saldo mitjà.
Comissió de manteniment: sense comissions
Comissió por apunt: sense comissions

Targetes de crèdit Visa:
Alta: sense comissions
Manteniment: sense comissions(1)
Disposició d’efectiu als caixers de la xarxa Servired:
sense comissions(2)
Las targetes de crèdit de Caixa d’Enginyers
proporcionen grans descomptes en les compres que
faci en determinats sectors d’activitat.(3)

Ingrés de xecs nacionals:
De Caixa d’Enginyers: sense comissions
D’altres entitats: sense comissions

Transferències nacionals:

Servei de correspondència per correu electrònic:
Alta: sense comissions
Manteniment: sense comissions
Bonificació d’un cèntim d’euro per cada document
que se li enviï.

A un compte de Caixa d’Enginyers: sense comissions
A comptes d’altres entitats: sense comissions

Domiciliació de rebuts:
Bonificació de 4 cèntims d’euro per cada rebut
domiciliat al seu compte corrent.

Ingressos en altres entitats financeres:

Servei de gestió de domiciliació de rebuts:
Gestió directa y àgil del canvi de domiciliació de rebuts
al seu compte personal (aigua, llum, gas…): sense
comissions

Efectuar ingressos en efectiu o xecs en comptes de
Caixa d’Enginyers a través de qualsevol oficina BBVA:
sense comissions

(1) Sempre que el consum anual en comerços superi l’import definit per a cada tipus de targeta.
(2) Exemptes de comissions les primeres 5 operacions mensuals que faci cada soci (independentment de la targeta que utilitzi per fer-les).
(3) Consulti a www.caixa-enginyers.com els sectors inclosos i les condicions de la promoció.

Per a finançar la compra del seu habitatge
Hipoteques de Caixa d’Enginyers: solucions a mida
Vostè tria el termini que més li convingui: fins a 40 anys, segons modalitat d’hipoteca.
Tipus d’interès fix durant tot el termini o variable.
Tipus d’interès variable: revisió anual EURIBOR + 0,74% sense arrodoniment*
Estudi: sense comissions
Amortització parcial: sense comissions
*Inclou bonificació de 0,46% per productes/serveis contractats a Caixa d’Enginyers.

Per treure el màxim rendiment dels seus estalvis
Caixa d’Enginyers li ofereix una extensa gamma de Plans de Pensions i de Fons d’Inversió perquè pugui
diversificar les seves inversions com millor li convingui i gaudir dels màxims avantatges fiscals.
Mitjançant els Dipòsits Referenciats de Caixa d’Enginyers, podrà aprofitar la rendibilitat dels mercats de renda
variable sense assumir cap mena de risc sobre el capital invertit i sempre gaudint d’avantatges fiscals.
També pot invertir directament en Borsa mitjançant el Servei Borsa: Mercats on-line que li permet comprar i
vendre en els mercats de valors (nacional i internacionals).
A Caixa d’Enginyers som experts en inversions. Pot considerar-nos a la seva total disposició per a analitzar,
conjuntament i en detall, la combinació d’inversions que millor s’adapti al seu cas particular.

Màxima disponibilitat
Horari d’atenció a través d’oficines:
De dilluns a divendres: de 8,30 a 19 h (no tanquem al migdia).
Horari d’atenció telefònica – trucant al 902 300 321 de telenginyers Fono:
De dilluns a dissabte: de 8 a 22 h (sense interrupció).
Pot accedir als seus estats financers a través d’Internet connectant-se a telenginyers Web: www.caixa-enginyers.com
Condicions vàlides segons tarifes vigents. Prèvia autorització expressa de Caixa d’Enginyers.

