Requisits per l’exempció de la
comissió de manteniment
Entrada en vigor 1/04/2021

Comptes corrents (Particulars)
Requisits per accedir a l’exempció de la comissió de manteniment (s’ha de complir com
a mínim un dels requisits):
1) Mantenir domiciliada un mínim de 2 mesos del trimestre natural, una nòmina,
pensió, prestació por desocupació o ingressos recurrents1 d’import igual o
superior a 700€2 i 3 i disposar d'una targeta de crèdit o dèbit de Caixa
d'Enginyers associada al mateix compte.
2) Primer titular menor de 26 anys
3) Mantenir en vigor i domiciliades en el compte dues o més assegurances d'entre
els rams de Vida, Llar, Auto i Salut, a través de Caixa d'Enginyers, Operador
de Bancassegurances Vinculat, S.L.
4) Disposar de fons d'inversió de Caixa Enginyers Gestió o plans de pensions de
Caixa Enginyers Vida per un valor mínim de 20.000 euros associats al compte.
5) Fins el 30/06/2021. Aportació periòdica mensual mínima de 100€ a algun dels
següents productes:
a. Fons d’inversió de Caixa d’Enginyers Gestió
b. Plans de Pensions i/o Estalvi Vida de Caixa d’Enginyers Vida


En qualsevol cas, quedarà exempt de la comissió de manteniment el primer
trimestre de contractació del compte.



En el cas de cancel·lació del compte durant un període de liquidació, es
liquidarà l’import proporcional al temps transcorregut des de la darrera
liquidació fins a la data de la cancel·lació.

1

Ingressos recurrents:



S’inclou l’ingrés de xecs, transferències externes o traspassos entre comptes de
Caixa d’Enginyers de diferent titular.



No es consideren com ingressos vàlids per l’exempció:

2

Els ingressos en efectiu (realitzats per finestreta o en caixers)

o

Els traspassos entre comptes de Caixa d’Enginyers del mateix titular ni
traspassos d’entrada d’efectiu d’altres entitats

o

L’abonament de remeses de rebuts

o

Ingressos Bizum

Pensions:


3

o

Si l’ingrés del compte és una pensió abonada per la Tresoreria General de la
Seguretat Social no és necessari complir el mínim de 700 euros mensuals.
Prestacions SEPE:



Mentre es mantinguin les mesures urgents per fer front a la reactivació
econòmica i a l’ocupació (actualment fins 30/06/2021), si l’ingrés en compte és
una prestació abonada pel SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) no és
necessari complir el mínim de 700 euros mensuals.

Requisits per l’exempció de la
comissió de manteniment
Entrada en vigor 1/04/2021
Comptes corrents (Professionals)
Requisits per accedir a l’exempció de la comissió de manteniment (s’ha de complir com
a mínim un dels requisits):



1) Facturació trimestral mínima de 2.000 € de les Targetas Business (dèbit i
crèdit) associades al compte.
2) Tenir contractada l’Assegurança de Protecció Personal Autònoms de Caixa
d’Enginyers Vida.
En el cas de cancel·lació del compte durant un període de liquidació, es
liquidarà l’import proporcional al temps transcorregut des de la darrera
liquidació fins a la data de la cancel·lació.

Condicions vigents a partir de l’ 1 d’abril de 2021

