BC
Detall de les operacions disponibles en canals no presencials
Banca ONLINE

Posició Global
Els meus comptes
Posició global gràfica
Històric de comptes
Comptes
Contractar un nou compte corrent en euro o divisa
Consulta de saldo i moviments
Consulta de retencions i condicions
Realitzar, consultar i anul·lar transferències nacionals
Realitzar, consultar i anul·lar transferències internacionals (zona euro)
Transferències internacionals fora de zona euro
Traspassos en divisa
Devolució de transferències
Alta i gestió de remeses de transferències
Consultar remeses de transferències
Anul·lar remeses de transferències
Alta i gestió de remeses de rebuts
Consultar remeses de rebuts
Anul·lar remeses de rebuts
Consulta de devolucions de remeses de rebuts
Portar diners d'altres entitats
Consultar domiciliacions
Anul·lar i modificar domiciliacions
Reactivar domiciliacions
Domiciliar la teva nòmina
Retornar un rebut
Canviar la domiciliació dels teus rebuts
Sol·licitar i consultar talonaris
Sol·licitar moneda estrangera
Reservar efectiu
Confirmació de l'esborrany, pagament Renda i informació AEAT
Pagament de Patrimoni, Taxes i Altres Impostos
Anul·lació d'impostos
Sol·licitud de certificats

Banca MÒBIL

Banca TELEFÒNICA

Banca ONLINE

Targetes
Contractar una nova targeta
Consulta de moviments
Consulta de número secret (PIN)
Consulta de les compres fraccionades
Targetes d'un compte i les seves condicions
Fraccionar compres
Activar una targeta
Canviar la modalitat de pagament
Sol·licitar un nou límit de crèdit
Canviar el compte de càrrec
Ingressar en targeta de crèdit
Contractar una nova targeta
Sol·licitar un duplicat de targeta
Bloquejar per pèrdua o robatori una targeta
Dipòsits
Contractar un nou dipòsit a termini
Contractar un nou dipòsit a termini en divisa
Contractar un nou dipòsit estructurat
Consulta de saldo i imposicions
Realitzar i cancel·lar una imposició
Realitzar una imposició en divisa
Canviar el compte associat
Consultar i anul·lar ordres
Consulta de condicions, liquidacions i afectacions
Simulació de nova imposició
Simulació de cancel·lació d'imposició
Capital social
Consulta de saldo i moviments
Compra i venda de capital social
Fons d'inversió
Contractar fons de Caixa d'Enginyers
Contractar fons d'altres gestores
Comparador de fons
Traspàs entre fons i traspassar fons d'altres entitats
Comprar i vendre participacions
Consulta de moviments
Consultar i anul·lar ordres
Canvi de compte associat
Consulta de condicions i afectacions
Informació de la nostra gamma de fons
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Valors
Contractar un nou compte de valors
Comprar i vendre accions i ETFs
Comprar i vendre drets
Ampliacions de capital
Retribució flexible
Traspàs d'accions d'altres entitats
Comprar OPV
Consultar i anul·lar ordres
Consultar operacions realitzades
Consultar el detall de cartera
Simulació de cartera d'accions
Consulta de plusvàlues/minusvàlues i rendiments
Canvi de compte associat
Enginyers BORSA
Gestió discrecional de carteres Borsa Premium
Detall cartera gestionada
Nova aportació
Consultar aportacions
Consulta d'informes de seguiment
Consulta d'informes de empreses en cartera
Gestió discrecional de carteres de Fons
Consulta d'informes de seguiment
MiFID
Alta del test de conveniència
Alta del test d'idoneïtat
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Assegurances Vida Estalvi
Contractar una nova assegurança vida estalvi
Realitzar una aportació
Traspassar PPA-PIAS i SIALP d'altres entitats
Rescatar PIAS i SIALP

Banca TELEFÒNICA

Préstecs
Consulta de condicions i ordres d'amortització
Consultar el quadre d'amortització
Realitzar una amortització parcial
Cancel·lació total d'un préstec
Anul·lar peticions d'amortització
Simulació d'amortització i de quadre d'amortització
Assegurances
Contractar assegurances de risc
Contractar online una assegurança de viatge
Sol·licitar informació d'assegurances: Vida, Llar, Automòbil i Salut
Serveis
Consultar les teves dades personals
Modificar la teva adreça postal i adreça d'email
Modificar el telèfon mòbil principal
Gestió de correspondència
Consulta de titulars i informació fiscal dels teus comptes
Modificar la condició de resident/no resident
Modificar els límits per operar a Banca ONLINE
Canvi clau d'accés de Banca ONLINE
Gestió de l'àlies dels teus comptes
Consultar els teus contractes online
Menú personalitzat
Gestió de comptes favorits
Bústia d'operacions pendents
Signar operacions
Simuladors
Guies i publicacions

Espai de Banca Personal
Plans de Pensions
Contractar un nou pla de pensions
Realitzar i anul·lar una aportació
Traspàs entre plans i traspassar plans d'altres entitats
Consulta de moviments
Consulta d'ordres
Informació de la nostra gamma de plans

Banca MÒBIL

Oficina Electrònica
las 24 h del dia
www.caixa-enginyers.com

Oficina Telefònica: de dilluns a
divendres de 8 a 22 h
y dissabtes de 8 a 15h

902 300 321
(+34 933 102 626)

Descarrega't l'aplicació Banca MOBILE i
comença a
gaudir-ne de tots els seus avantatges

