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Informació precontractual
Comptes corrents
La informació ressaltada en negreta en aquest document és especialment rellevant

INFORMACIÓ I CLASSIFICACIÓ DEL PRODUCTE FINANCER
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Aquest número és indicatiu del risc
del producte, sent 1/6 indicatiu de
menor risc i 6/6 de major risc.

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 té com a límit la quantia de 100.000 euros per dipositant, segons
s’estableix a l’article 10.1 del Reial Decret llei 16/2011, de 14 d’octubre. La garantia pot arribar als
interessos meritats però sense abonar fins a la data en què es produeixin els fets que preveu l’article 8.1
del Reial Decret 2606/1996, de 20 de desembre, sense que se sobrepassin en cap cas els límits de l’article
10.1 esmentat. Així mateix, l’article 4.4 del Reial Decret 2606/1996 detalla els casos que estan exclosos
de la cobertura del Fons de Garantia.
Els deutes del dipositant enfront de l’Entitat de crèdit no es tenen en compte per calcular l’import
reembossable, llevat que la data d’exigibilitat dels deutes esmentats sigui anterior o igual a les dates de
referència que preveu l’apartat anterior, i les disposicions legals i contractuals per les quals es regeixi
el contracte entre l’Entitat de crèdit i el dipositant així ho estableixin.
Caixa d’Enginyers té a la seva disposició la informació de les característiques del Fons de Garantia de
Dipòsits d'Entitats de Crèdit en el tauler d’anuncis de les seves oficines i també a la pàgina web de
l’Entitat.
INGRESSOS I DISPOSICIÓ DE FONS
Els lliuraments en compte podran fer-se en efectiu, en xecs o en d’altres documents cedits a Caixa
d'Enginyers, amb prèvia conformitat d'aquesta última. En tot cas, els lliuraments que no siguin en efectiu
s'abonaran en compte, posat que sigui conforme, i no tindran efecte fins que no s’hagi realitzat el seu
cobrament.
La disposició de fons del compte podrà efectuar-se mitjançant el lliurament de xecs i d’altres documents de
gir contra el seu propi compte, i fins i tot domiciliar-hi el pagament de lletres, rebuts, cobraments de
nòmines i totes les operacions que estimi oportunes, tot això amb prèvia conformitat de Caixa d'Enginyers.
DURADA DEL CONTRACTE
Fins i tot tenint el contracte caràcter indefinit, Caixa d'Enginyers podrà instar la modificació de les
condicions per les quals es regeix, fins i tot de qualsevol dels paràmetres que determinen l'import absolut
dels interessos i, si s’escau, de les comissions que li són inherents (a títol merament enunciatiu: tipus
d'interès, condició de saldo, import dels trams eventuals de remuneració, dades de meritació, liquidació i
abonament, establiment de noves comissions, etc.).
Si la modificació fos beneficiosa per al titular, tindrà efecte des del moment que Caixa d'Enginyers
decideixi la seva aplicació; contràriament, si fos desfavorable per al titular, li seria comunicada per
Caixa d'Enginyers abans de la seva aplicació mitjançant la publicació d'un anunci en els taulers d'anuncis
de les oficines de Caixa d'Enginyers o de qualsevol altra forma admesa en dret.
Les noves condicions s'aplicaran una vegada transcorregut el termini de dos mesos des de la seva
notificació personal o des de la publicació de l'anunci esmentat, llevat que imperativament s'hagués
establert un termini més llarg en benefici del titular.
L’informem que aquest document, així com el contracte corresponent a la formalització del producte, també
es pot realitzar en castellà.
COMISSIONS
Consumidors

Comissió

Per reclamació de posicions deutores

25 euros (sempre que l'import degut sigui
superior a 25 euros)

Sobre el major saldo deutor en el període de liquidació

1,82% (període de meritació trimestral)

Comissió de manteniment

18 euros (període de meritació trimestral)
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No consumidors

Comissió

Per reclamació de posicions deutores

25 euros (sempre que l'import degut sigui
superior a 25 euros)

Sobre saldo deutor més alt en el període de liquidació

3,00% (període de meritació mensual)

Interessos deutors sobre saldo mitjà en descobert

12% (període de meritació mensual)

Comissió de manteniment (titular persona física)

18 euros (període de meritació trimestral)

Comissió de manteniment (titular persona jurídica)

24 euros (període de meritació trimestral)

RETRIBUCIÓ
Saldo mitjà creditor

Tipus d'interès nominal anual

TAE

0,00-99.999.999,99

0,00%

0,00%

Període de meritació trimestral per als comptes de consumidors i període de meritació mensual
per als comptes de no consumidors.
PRINCIPIS COMUNS PER AL TRASLLAT DE COMPTES BANCARIS
Caixa d'Enginyers està adherida als "Principis comuns per al trasllat de comptes bancaris".
SERVEI D’ATENCIÓ DE RECLAMACIONS
El titular podrà formular qualsevol reclamació o queixa dirigint-se a la web de Caixa d’Enginyers a
l’apartat “Contacte”, trucant al 900 300 321 o a qualsevol de les nostres oficines.
Finalment, si el resultat de la seva queixa o reclamació no és satisfactori, podrà elevar la seva petició a
la següent adreça:
SERVEI D’ATENCIÓ AL SOCI/CLIENT
GRUP CAIXA D’ENGINYERS
VIA LAIETANA, 39
08003 BARCELONA
T. 900 302 514 F. 933 100 060
serveiatenciosoci@caixa-enginyers.com
TRACTAMENT DE DADES PERSONALS
Amb la firma del present document vostè accepta i presta el seu consentiment pel tractament de les dades
personals incorporades en el mateix. De conformitat amb allò previst en la normativa europea de protecció
de dades l’informem que Caixa de Crèdit dels Enginyers, S. Coop de Crèdit, com a Responsable del tractament
de les teves dades personals, amb domicili social a Via Laietana, nº 39, 08003 de Barcelona, tractarà les
seves dades personals amb la única finalitat d'acreditar el lliurament de la informació precontractual
recollida al present document, dades que només seran cedides a tercers pel compliment de les obligacions
legals o regulatòries que siguin d'aplicació.
En cas de signar mitjançant una firma manuscrita digitalitzada també són incorporats al tractament la firma
digitalitzada i les dades biomètriques recopilades mitjançant l'esmentada digitalització. La única
finalitat del tractament d'aquestes dades personal addicionals serà acreditar la seva identitat tant per la
contractació, manteniment i seguiment de la seva relació contractual amb Caixa d'Enginyers com per
l'adopció de mesures de prevenció de la suplantació de la seva identitat per part de terceres persones
(autenticació de la firma).
Pot obtenir més informació sobre com seran tractades les seves dades personals en l'apartat Privacitat del
lloc web de la Caixa: https://www.caixaenginyers.com/privacidad.
Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat en relació
amb les seves dades personals, així com enretirar el consentiment prestat, sense efectes retroactius, en
qualsevol moment. Pot exercir aquests drets sol·licitant-ho presencialment en una oficina de l’entitat,
telefònicament en el servei de Banca TELEFÓNICA o mitjançant sol·licitud escrita dirigida a Caixa
d'Enginyers (via l’oficina o persona de contacte habitual) o a l’adreça dpo@caixa-enginyers.com,
acompanyant una còpia del seu DNI o document equivalent acreditatiu d'identitat.
L'exercici d'aquests drets és gratuït i si considera que no han estat adequadament atesos, té dret a
presentar una reclamació davant d'una Autoritat de Control, com l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.
Llegit i conforme,
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