
 

Presentació dels valors diferencials i dels productes i serveis per a 
empreses i empresaris associats a CAEB 

Què és Colonya? 

Amb gairebé 100 empleats, 20 oficines obertes al públic arreu de les Illes Balears (16 
a Mallorca, 3 a Menorca i una a Eivissa) i més de 34.000 clients Colonya Caixa de 
Pollença som una de les dues úniques caixes d’estalvis del sistema financer espanyol.  

Amb seu central a Pollença, totes les decisions referents a la nostra entitat, tant 
internes com pel que fa als nostres clients, es prenen a Balears. Tots els beneficis de 
la nostra entitat reverteixen a la nostra comunitat autònoma.  

Fundada l'any 1880 per D. Guillem Cifre de Colonya, la personalitat i l’ideari del nostre 
fundador ha marcat la institució des dels inicis. L’objectiu de D. Guillem va ser crear 
una institució privada per tal d’ajudar a la gent a nivell material i com a eina per 
combatre la usura, fomentar l'estalvi i facilitar l'accés al crèdit gràcies als capitals 
estalviats. I aquests segueixen sent els nostres valors. 

Mantenint amb aquesta essència, hem evolucionat per ser una entitat financera 
moderna, que pot oferir qualsevol producte del mercat financer, per a particulars i per 
a empreses, amb unes condicions competitives i que utilitzam la tecnologia per 
facilitar les gestions als nostres clients i oferir la màxima fiabilitat i seguretat. 

La nostra personalitat i la diferència amb altres entitats financeres es basa en l’aspecte 
humà: potenciam el tracte directe, personalitzat i àgil amb els nostres clients.  

L’Obra Social de Colonya 

Com a caixa d’estalvis, els beneficis de l’entitat financera no es reparteixen entre 
accionistes: reverteixen directament a la societat a través de l’obra social 

La Fundació Guillem Cifre de Colonya gestiona els fons provinents dels beneficis de 
l’Entitat i de les donacions de l’Estalvi Ètic en tres grans àrees d'actuació: la social, la 
cultural i l'esportiva. 

L’Estalvi Ètic 

L'any 1999 a Colonya cream l'Estalvi Ètic, la primera experiència de banca ètica que 
una institució financera realitza a Espanya. 

L'Estalvi Ètic desenvolupa activitats de captació de recursos d'estalvi amb dues 
finalitats: per una banda, l'Ètica, mitjançant la concessió de finançaments, amb els 
imports dels dipòsits mantinguts pels impositors, i per una altra, la Solidària, a través 
de subvencions procedents de les donacions dels titulars dels comptes de l'Estalvi Ètic 
i de les donacions d’un percentatge dels préstecs ètics. 

L’Estalvi Ètic recull l’essència de Colonya i impregna tots els nostres productes i totes 
les nostres actuacions. 



 

 

Els productes i serveis que necessites per a la teva empresa 

Colonya t’ofereix solucions a mida que et permetran aconseguir l'èxit del teu negoci. 

Al compte corrent podràs fer tota l’operativa del teu dia a dia, amb targetes d’empresa 
de dèbit MAESTRO o de crèdit VISA. 

La banca electrònica te permetrà accedir i operar des d’on i quan vulguis, tant al teu 
ordinador com al mòbil, i podràs ordenar transferències nacionals sense cost, 
gestionar els teus rebuts i remeses amb facilitat... 

Pots utilitzar de forma gratuïta més de 2.000 caixers de tota Espanya per treure efectiu 
amb les nostres targetes de dèbit (per operacions a partir de 100 euros). 

Si necessites ampliar el teu negoci o fer front a les necessitats de tresoreria, parla amb 
nosaltres i trobarem la fórmula de finançament adient per a la teva empresa: una 
pòlissa de crèdit, un préstec, una hipoteca o una línia de descompte.   

Si ets una microempresa, la línia de finançament del conveni amb el Fons Europeu de 
Finançament t’ofereix condicions específiques per al teu cas, amb un import màxim 
de 25.000 euros. 

A més, t’ajudam en la gestió amb els teus clients proporcionant-te TPVs físics o virtuals.  

I no oblidis assegurar la teva empresa amb els productes que comercialitzam a través 
de Colonya Assegurances.  

I per a les teves finances particulars, què necessites?  

A més de tenir compte a la vista, targetes i banca electrònica per gestionar les teves 
finances particulars, podem oferir-te préstecs per comprar-te o renovar ca teva, per 
canviar de cotxe, per estudiar tu o els teus fills o per a qualsevol necessitat de la teva 
vida diària.  

Si has pogut estalviar, tenim una àmplia gamma de productes per obtenir la major 
rendibilitat financera i fiscal: fons d’inversió, carteres gestionades, accions, productes 
d’assegurances d’estalvi i plans de pensions.  

I assegura els teus béns i la teva família! 

 

 

 

 

 


