Benvolgut/da,
Com ja deus saber, la FECEC ha signat un acord de col·laboració amb Caixa d’Enginyers, a
través del qual l’entitat financera ofereix als membres de la Federació els seus productes
i serveis financers amb condicions avantatjoses, així com nombrosos serveis amb
condicions molt favorables.
Compartint valors com l’esperit cooperatiu, creiem que els vincles entre ambdues organitzacions
poden fructificar en una relació a llarg termini basada en la confiança, la transparència i la cura
per les relacions humanes.

Caixa d'Enginyers és una societat cooperativa de crèdit que destaca per una gestió prudent i
responsable, que ha donat com a resultat un creixement sostingut any rere any, mentre la seva
ràtio de morositat se situava a tancament de 2013 en només el 2,33%, una xifra molt inferior en
comparació amb la mitjana del sector, que era del 13,62%.
A més, Caixa d'Enginyers ha estat qualificada com la millor entitat bancària d'Espanya en qualitat
de servei a les oficines de l'any 2013 segons l'informe EQUOS, que es realitza anualment per
avaluar l'atenció a clients potencials.

Què t’oferim en condicions molt avantatjoses:
En ingressos de xecs nacionals.
Manteniment del compte corrent.(1)
En transferències nacionals.
En servei de gestió de domiciliació de
rebuts.
En targetes de crèdit Visa i de dèbit
Mastercard.(2)
En disposició d’efectiu a caixers Servired.(3)

Les millors assegurances
Condicions avantatjoses en la contractació
de les nostres assegurances que permeten
afrontar els riscos de manera econòmica i
amb les millors cobertures.
Assegurances de responsabilitat civil, pòlissa
d’accidents, assegurança de locals, etc
Atenció telefònica personalitzada i màxima
agilitat en la tramitació de qualsevol tipus
de sinistre.

Màxim rendiment
a les teves inversions
Plans de Pensions i de Fons d’Inversió,
dipòsits referenciats, servei de Borsa, etc.
A Caixa d’Enginyers som experts en
inversions. Pots considerar-nos totalment a la
teva disposició per analitzar, conjuntament i
en detall, la combinació d’inversions que
millor s’adapta al teu cas particular.

Màxima disponibilitat: les notres oficines ofereixen un ampli
horari de dilluns a divendres de 8.30 a 19.00 hores
T'ampliem tota la informació que desitgis a la nostra oficina de Gran Via de Carles III, 2, de Barcelona.
Persona de contacte: Jordi Forné - tel. 934 118 700.
També pots contactar amb la nostra
, trucant al 902 300 321 (933 102 626).
Recorda presentar aquest document o identificar-te com un membre de la FECEC al moment del contacte.

(1) Sempre que el titular hagi generat moviments en els últims 6 mesos.
(2) Sempre que el consum anual en comerços superi l’import definit per a cada tipus de targeta.
(3) Exemptes de comissions les cinc primeres operacions mensuals a dèbit que faci cada soci en caixers automàtics de la xarxa ServiRed (independentment
de la targeta que utilitzis per fer-les).

