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Oferta exclusiva

SERVEI NÒMINA 

COMPTE NÒMINA 

Domicilia la teva nòmina o pensió a Caixa d'Enginyers. Un munt de beneficis al teu abast! 

Beneficis 

 Sense comissió d'alta ni de manteniment.(1)

 Transferències nacionals sense cost.
 Targetes gratuïtes (2) Visa i Mastercard.
 Ingenium Shopping: descomptes exclusius pagant amb les teves targetes en més

de 130 establiments. Consulta’ls a www.caixa-enginyers.com/ingenium.

 Bonificació de 0,04 € per rebut domiciliat.

Accés a serveis 
exclusius 

 Bestreta Nòmina
 Préstec Nòmina

(1) Sempre que hi hagi moviments en el compte els últims 6 mesos o es mantingui un saldo superior de 2.000 €. 
(2) Sempre que es facin compres per valor mínim de 1.000 € anuals per targeta. 

BESTRETA NÒMINA 

La solució a les teves despeses imprevistes d'una manera senzilla i còmoda. 

Condicions 
 Import equivalent a 1 nòmina.
 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.

El teu Gerent de Comptes: 

Telèfon: 
Oficina: 

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 dels dipòsits serà d'un màxim de 100.000 € per dipositant, segons 
s'estableix en l'article 10.2 del Reial Decret-llei 16/2011, de  14 d'octubre.  

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

Un préstec en condicions exclusives amb el qual emprendre els teus projectes. 

Condicions 

 Import màxim fins a 60.000 € i mínim de 3.000 €. 
 Tipus d’interès: des del 5,65%(1) fix. 
 Termini de devolució: fins a 10 anys. 
 Sense comissió per amortització anticipada ni per cancel·lació. 
 Comissió d’obertura: des del 0,50%(2), amb un mínim de 100 €. 

               Exemples representatius: 
 

Import 3.000 € 30.000 € 30.000 € 60.000 € 
Termini (en mesos) 36 60 60 120 

Assegurança de Vida 
 (prima anual) 

52,32 € 52,32 € Sense assegurança 88,68 € 

Assegurança de Protecció 
de Pagaments (prima 

única) 
78,63 € 939,74 € Sense assegurança 2.036,60 € 

TIN 5,65 % 5,65% 6,90% 5,65% 
Comissió d’obertura 100,00 € 150,00 € 450,00 € 300,00 € 

Quota mensual 90,79 € 575,11 € 592,62 € 655,63 € 
TAE 14,14% 7,79% 7,80% 7,01% 

Import total a satisfer 3.604,03 € 35.857,94 € 36.007,20 € 81.899,00 € 

(1)  Amb bonificacions màximes (consulta l'apartat 
Bonificacions); en cas contrari, al 6,90%. 
(2)  Amb bonificacions màximes (consulta l'apartat 
Bonificacions); en cas contrari, a l’1,50%, amb un mínim de 100 
€. 

Bonificacions: assegurança de vida per un import igual o 
superior al del préstec amb una quota mínima de 50 €/any o 
assegurança de protecció de pagaments. En cas que la finalitat 
del Préstec Nòmina sigui per a l'adquisició d'un vehicle, si a 
més 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) 

S'ha calculat l'assegurança de vida i la de protecció de 
pagaments tenint en compte a un home o a una dona de 37 
anys i per a tota la vigència del préstec. 

 

MÉS PRODUCTES I SERVEIS 
Solucions personalitzades per a diferents necessitats 

Hipoteques 

Targetes 

Assegurances(1)  

Dipòsits 

Fons d’Inversió(2) 

Plans de Pensions(3) 

(1) Assegurances contractades amb Caixa Enginyers Vida, Companyia d'Assegurances i Reassegurances, SAU, i 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/CajadeIngenierosSeguros. 
(2) Els fons d’inversió tenen com a entitat gestora a Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, i com a societat dipositària a Caixa d’Enginyers, SCC. Pots consultar els fullet informatius i els 
documents amb les Dades Fonamentals per a l’Inversor registrats a la CNMV a qualsevol oficina de Caixa d’Enginyers o connectant-te a www.enginyersfons.com o www.cnmv.es. 
Les rendibilitats passades no impliquen rendibilitats futures. 
(3) Els plans de pensions tenen com a entitat gestora a Caixa Enginyers Vida, SAU, i com a societat dipositària i entitat promotora a Caixa d’Enginyers, SCC. Pots consultar el 
document de Dades Fonamentals per al Partícip a https://bit.ly/PlanesPensionesCI o a qualsevol oficina de Caixa d’Enginyers. Consulta el DFP abans de fer qualsevol aportació. Les 
rendibilitats passades no impliquen rendibilitats futures. 
 
 

SERVEI 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.caixa-ingenieros.es 
 Banca MOBILE - Operativa des de el teu Smartphone o Tablet. Disponible en AppStore i Google Play. 
 Banca TELEFÓNICA - Atenció personalitzada trucant al 902 200 888 (+34 93 268 13 31), de dilluns a divendres de 8 a 

22h i dissabtes de 8 a 15h.  

De dilluns a divendres de 8.30h a 19h ininterrompudament tens una xarxa de 25 oficines 
repartides per tot el territori nacional i més de 8.000 caixers col·laboradors.(1) 
(1) Consulta a www.caixa-enginyers.com el llistat de les entitats financeres que no et cobraran comissió en les 5 primeres disposicions mensuals 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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