
Compleix els teus somnis amb Caixa d'Enginyers 
 
El Grup Caixa d'Enginyers posa a la teva disposició, en condicions preferents, totes les 
eines financeres i asseguradores perquè puguis donar solucions integrals als teus 
projectes personals i professionals. 

De forma destacada, et convidem a que coneguis totes les opcions de FINANÇAMENT 
que t'oferim, des d'hipoteques a préstecs personals i professionals, perquè puguis 
complir els teus somnis en les millors condicions. 

Pensant en les diferents etapes de la teva vida, Caixa d'Enginyers mitjançant totes les 
entitats especialistes del Grup, t’ofereix solucions a mida per a: 

 FAMÍLIES I PARTICULARS 
 PROFESSIONALS 
 JOVES 

Si necessites més informació vine a les nostres oficines, estem a la teva disposició de 
dilluns a divendres de 8.30 a 19.00h ininterrompudament. Consulta la teva oficina més 
propera fent clic aquí. 

També pots trucar a Banca TELEFÒNICA al 902 300 321 (+34 93 310 26 26) de dilluns a 
divendres de 8.00 a 21.00h, o si ho prefereixes, emplena el nostre formulari de contacte i 
et trucarem en la franja horària que ens indiquis. 

Caixa d’Enginyers - Productes i serveis financers | Caixa d’Enginyers Gestió - Fons d'Inversió | Caixa d'Enginyers Vida i 
Pensions - Assegurances de vida i Plans de Pensions | Caixa d'Enginyers Bancassegurances - Assegurances personals i 
patrimonials | Fundació Caixa d’Enginyers - Acció social | Ingenium Shopping - Avantatges i descomptes 

Els fons d’inversió tenen com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, i com a societat dipositària Caixa d’Enginyers, SCC. Poden 
consultar-se els fullets informatius i els documents amb les Dades Fonamentals per a l’Inversor registrats a la CNMV a qualsevol oficina de Caixa 
d’Enginyers, a www.enginyersfons.com o a www.cnmv.es. Les rendibilitats passades no impliquen rendibilitats futures. 

Els plans de pensions tenen com a entitat gestora Caixa Enginyers Vida, SAU, i com a entitat dipositària i entitat promotora Caixa d’Enginyers, SCC. 
Pot consultar el document de Dades Fonamentals per al Partícip a qualsevol oficina de Caixa d’Enginyers. Consulti el DFP abans de fer qualsevol 
aportació. Les rendibilitats passades no impliquen rendibilitats futures. 

Assegurances contractades amb la intermediació de Caixa Enginyers, Operador de Banca-Segurs Vinculat, SLU, inscrit en el registre de mediadors 
de la DGSFP amb el codi OV0052. Pots consultar en bit.ly/CaixadEnginyersAssegurances les companyies amb les quals Caixa d'Enginyers, Operador 
de Bancassegurances Vinculat, té contracte d'agència. 
 

https://www.caixa-enginyers.com/ca/web/portal/grupo-caja-de-ingenieros?utm_source=COLECTIVOS3&utm_medium=BI&utm_campaign=2018
https://www.caixa-enginyers.com/ca/web/portal/hipotecas?utm_source=COLECTIVOS3&utm_medium=BI&utm_campaign=2018
https://www.caixa-enginyers.com/ca/web/portal/prestamos-personales?utm_source=COLECTIVOS3&utm_medium=BI&utm_campaign=2018
https://www.caixa-enginyers.com/ca/web/portal/familias?utm_source=COLECTIVOS3&utm_medium=BI&utm_campaign=2018
https://www.caixa-enginyers.com/ca/web/portal/profesionales-y-autonomos?utm_source=COLECTIVOS3&utm_medium=BI&utm_campaign=2018
https://www.caixa-enginyers.com/ca/web/portal/profesionales-y-autonomos?utm_source=COLECTIVOS3&utm_medium=BI&utm_campaign=2018
https://www.caixa-enginyers.com/ca/web/portal/jovenes?utm_source=COLECTIVOS3&utm_medium=BI&utm_campaign=2018
https://www.caixa-enginyers.com/ca/web/portal/jovenes?utm_source=COLECTIVOS3&utm_medium=BI&utm_campaign=2018
https://www.caixa-enginyers.com/web/portal/xarxa-doficines-i-caixers?utm_source=COLECTIVOS3&utm_medium=BI&utm_campaign=2018
https://www.caixa-enginyers.com/ca/web/portal/contacto-colectivos?utm_source=COLECTIVOS3&utm_medium=BI&utm_campaign=2018
https://www.caixa-enginyers.com/ca/web/portal/detalle-empresa-grupo?uuid=ba7b03c2-9373-4fe9-9f4f-fce1b0091c70
https://www.caixa-enginyers.com/ca/web/portal/detalle-empresa-grupo?uuid=eaf3ed2b-7bda-470b-913c-cf848071363c
https://www.caixa-enginyers.com/ca/web/portal/detalle-empresa-grupo?uuid=c189ac24-9166-468a-8c93-b8e31ee673f8
https://www.caixa-enginyers.com/ca/web/portal/detalle-empresa-grupo?uuid=c189ac24-9166-468a-8c93-b8e31ee673f8
https://www.caixa-enginyers.com/ca/web/portal/detalle-empresa-grupo?uuid=0921fcec-a985-4d2e-afda-901587dd1ef1
https://www.caixa-enginyers.com/ca/web/portal/detalle-empresa-grupo?uuid=fd0d815e-fe8d-4b1b-8977-73dc2769b855
https://www.caixa-enginyers.com/ca/web/portal/detalle-empresa-grupo?uuid=7b5a44d3-e206-477a-8352-a0905ef6e378

