9 de Juliol de 2019

Condicions financeres: Economia Personal

COL.LEGI OFICIAL D'AGENTS COMERCIALS DE
LLEIDA
PRODUCTES
EXCLUSIUS

Bonificació 10% de la quota fins a 50 euros
Abonament del 10% de la quota de col·legiat o associat, que afegim als avantatges dels
comptes de la gamma Expansió fins a un màxim de 50 euros per compte, per a quotes
domiciliades a Banc Sabadell, per a nous clients de captació. La bonificació es realitzarà un
únic any per a les quotes domiciliades durant els 12 primers mesos, comptant com a primer
mes, el de l'obertura del compte. El pagament es realitzarà en compte el mes següent dels 12
primers mesos.

VIA T
Pagar còmodament els peatges.
L’opció més còmoda per pagar els peatges si es desplaça habitualment per autopista. Amb la
targeta VIA T, vostè no haurà d’interrompre el viatge perquè pot abonar el peatge sense fer cap
acció manual i sense aturar el vehicle.
l Quota alta gratuïta.
l

Quota de servei: 10,05 euros anuals a partir del segon any.

Tarifa exclusiva per als clients titulars d’un compte de la gamma Expansió PRO. En cas de no ser titular d’un compte de la
gamma Expansió PRO, s’aplicarà una comissió d’emissió de 20 euros i una comissió de manteniment de 15 euros/any.

Gestió Activa, una nova forma de relacionar-nos
A Banc Sabadell ens adaptem a tots els estils de vida, també al seu. Per això li oferim Gestió
Activa, una nova forma de relacionar-nos en la qual vostè tria on, quan i com gestionar i
contractar els productes i serveis que li interessen.
l Podrà fer gestions sense necessitat de desplaçar-se a l’oficina mitjançant telèfon o correu
electrònic.
l Disposarà d’un gestor actiu expert que l’acompanyarà sempre que ho necessiti.
l

Atenció personalitzada, activa i dinàmica.

l

Un horari més ampli: de dilluns a dijous de 9.00 h a 19.00 h i divendres de 9.00 h a 15.00 h.

Pot fer extensiva aquesta oferta als seus empleats i familiars de primer grau
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AutoRenting
Gaudeixi d'un vehicle amb TOT INCLÒS* per menys del que imagina. Consulti les nostres
ofertes especials. Gaudeixi del seu vehicle i elimini costos incerts, amb l'última tecnologia i els
sistemes de seguretat que li garanteix el fet de conduir un vehicle nou.
*La quota inclou:
l Les revisions, manteniments i avaries.
l

Vehicle de substitució.

l

La substitució de pneumàtics.

l

L'assegurança a tot risc sense franquícia i sense distinció de conductor.

l

L'assistència en carretera des de km 0.

l

L'impost de matriculació i circulació.

I si vol més informació sobre AutoRenting, visiti el nostre web: www.bancsabadell.com/renting o
consulti-ho en les nostres oficines de Banc Sabadell.
Si en contracta un abans del 31/12/2019, l’obsequiarem amb una targeta Solred amb 50
euros en carburant.

COMPTES
PARTICULARS

Compte Expansió PRO
El Compte Expansió PRO de Banc Sabadell és un compte nòmina sense comissions, per
domiciliar la nòmina, la pensió o els ingressos periòdics. Sense despeses i sense contracte de
permanència.
Aquesta és la nostra manera de començar amb vostè una relació duradora i de gestionar els
seus diners amb la màxima exigència i eficàcia.
l Zero comissions: d'administració i manteniment del seu compte i per la negociació i la
compensació de xecs en euros, domiciliats en una entitat de crèdit financera espanyola.
Rendibilitat: 0%TAE.
l Transferències: en euros, sense comissions, tant nacionals com a països de l’EEE (no
immediates).
l Targetes de crèdit i dèbit gratuïtes, sense comissió d'emissió ni manteniment. Amb el Servei
Protecció Targetes associat i amb assegurança d'accidents en viatge de fins a 120.000
euros. Targeta Repsol Màxima, amb un 2% de descompte en carburant en qualsevol estació
de servei Repsol, Campsa i Petronor.
l Retirades en efectiu gratis en una àmplia xarxa de caixers*.
Per a disposicions a dèbit d’un import igual o superior a 60 euros.
En els caixers de Banc Sabadell les disposicions a dèbit són gratis per a qualsevol import.
l Línia Expansió: uns diners extres, de fins a 5.000**, que podrà utilitzar total o parcialment,
de forma immediata, sense tràmits i sense comissions d'obertura ni estudi, mitjançant el seu
servei de banca a distància.
l Compte Expansió PRO addicional sense condicions: els titulars d'un Compte Expansió PRO
en podran disposar d'un altre d'addicional sense requisits de domiciliació de nòmina, pensió
o ingressos mensuals recurrents. I, a més a més, tots els Comptes Professional que desitgi,
sense comissió d'administració i de manteniment (rendibilitat Compte Professional: 0% TAE).
l Avantatges per als joves: per a titulars entre 18 i 29 anys, no és necessari tenir la nòmina
domiciliada.
Oferta vàlida per a nous comptes oberts des del 24/03/2019 fins al 31/12/2019 amb la domiciliació d’una nova nòmina,
pensió o ingrés regular mensual, les nòmines o ingressos regulars mensuals han de ser per un import mínim de 700 euros.
Se n’exclouen en el Compte Expansió PRO els ingressos procedents de comptes oberts en el grup Banc Sabadell a nom del
mateix titular.
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*En caixers de les principals entitats adherides a la xarxa EURO 6000 (Abanca, Ibercaja, Kutxabank, Unicaja, Liberbank,
Caja EspañaDuero, CajaSur, Caixa Ontinyent, Colonya Caixa Pollença), en els caixers de Bankia i en els del grup Banc
Sabadell.
**La contractació d’una Línia Expansió requereix el coneixement previ de les condicions contractuals. Pots consultar les
condicions generals del contracte a bancsabadell.com/liniaexpansio. L’activació de la Línia Expansió requereix l’acceptació
de les condicions contractuals, expressa o tàcita, de tots els titulars del compte, si són més d’un. El límit de crèdit inicial és
comú independentment del nombre de titulars del compte (els quals en poden disposar de manera indistinta i solidària),
revisable mensualment i variable de conformitat amb les condicions específiques de la Línia Expansió.
El límit mensual va des de 2.000 euros fins a 5.000 euros, i els terminis de devolució de la disposició poden ser de 3, 6, 9,
12, 18 i 24 mesos.
TIN: 17,88%. TAE del 19,42%. Comissió d’obertura del 0,00%. Comissió d’estudi del 0,00%. Comissió de cancel·lació
anticipada del 0,00%. Exemple per a una Línia Expansió de 2.000 euros i a tornar en 12 mesos: 11 quotes de 183,25 euros
i una última quota de 183,19 euros. Import total carregat: 2.198,94 euros. TAE: 19,42%. Exemple per a una Línia Expansió
de 5.000 euros i a tornar en 24 mesos: 23 quotes de 249,34 euros i una última quota de 249,08 euros. Import total
carregat: 5.983,90 euros. TAE: 19,42%. Comissió per reclamació de pagaments no atesos de 39 euros. Banc Sabadell es
reserva el dret de no fer efectiu aquest crèdit si durant el període de validesa d’aquesta oferta es coneix alguna
circumstància del sol·licitant que pugui fer variar el criteri de concessió. Oferta vàlida fins al 31/12/2019.
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Compte Expansió Plus PRO
El Compte Expansió Plus PRO de Banc Sabadell és un compte sense comissions, per
domiciliar la nòmina, la pensió o els ingressos periòdic (per un import mínim de 3.000
euros).
l Zero comissions: d'administració i manteniment del seu compte i per la negociació i
compensació de xecs en euros, domiciliats en una entitat de crèdit financera espanyola.
l Transferències: en euros, sense comissions, tant nacionals com a països de l’EEE (no
immediates).
l Targetes gratuïtes, sense comissió d'emissió ni manteniment. Targeta MasterCard Oro.
Targeta de dèbit BS Card MasterCard Or. Targeta Repsol Màxima, amb un 2% de descompte
en carburant en qualsevol estació de servei Repsol, Campsa i Petronor.
l Retirades en efectiu gratis en una àmplia xarxa de caixers*.
Per a disposicions a dèbit d’un import igual o superior a 60 euros.
En els caixers de Banc Sabadell, les disposicions a dèbit són gratis per a qualsevol import.
l Fins a 3% TAE de remuneració en compte. Primer any 2,74% TAE
Per accedir a aquest avantatge, ha de tenir saldos en estalvi-inversió superiors a 30.000
euros i haver fet amb la seva targeta una compra en el mes anterior al mes per remunerar.
Saldo màxim remunerable: 10.000 euros**.
l Línia Expansió: uns diners extres, de fins a 5.000 euros***, que podrà utilitzar total o
parcialment, de manera immediata, sense tràmits i sense comissions d'obertura ni estudi,
mitjançant el seu servei de banca a distància.
l Compte Expansió addicional sense condicions: els titulars d'un Compte Expansió en podran
disposar d'un altre d'addicional sense requisits de domiciliació de nòmina, pensió o
ingressos mensuals recurrents. I, a més a més, tos els Comptes Professional que desitgi,
sense comissió d'administració i de manteniment (rendibilitat Compte Professional: 0% TAE).
Oferta vàlida per a nous comptes oberts des del 24/03/2019 fins al 31/12/2019 amb la domiciliació en el Compte
Expansió Plus PRO d’una nova nòmina, pensió o ingrés regular mensual per un import mínim de 3.000 euros (se n’exclouen
els ingressos procedents de comptes oberts en el grup Banc Sabadell a nom del mateix titular). També cal haver domiciliat
dos rebuts domèstics en els dos últims mesos.
*En caixers de les principals entitats adherides a la xarxa EURO 6000 (Abanca, Ibercaja, Kutxabank, Unicaja, Liberbank,
Caja EspañaDuero, CajaSur, Caixa Ontinyent, Colonya Caixa Pollença), en els caixers de Bankia i en els del grup Banc
Sabadell.
**Per tenir accés a aquesta retribució, els titulars han d'haver fet una compra amb la seva targeta de crèdit en el mes
anterior al mes per remunerar i tenir un saldo mitjà mensual al banc superior a 30.000 euros en recursos, calculat com la
suma de saldos del mes anterior de dipòsits, renda fixa a venciment, assegurances de vida-estalvi, fons d'inversió, valors
cotitzables i no cotitzables, plans de pensions, plans de previsió d'EPSV i BS Fons Gran Selecció. No es té en compte per al
còmput del saldo mitjà el saldo existent en aquest Compte Expansió Plus PRO ni en cap altre de les mateixes
característiques en què els titulars siguin intervinents. Sí que es té en consideració el nombre de cotitulars, per la qual cosa
el saldo mínim existent en l'entitat com a requisit és el pres proporcionalment per a cada cotitular. No es remuneren els
saldos durant el primer mes de vida del Compte Expansió Plus PRO.
En cas que no s'assoleixi per part dels titulars el saldo mínim que dona dret a la retribució del Compte Expansió Plus PRO, la
liquidació es farà al 0% per aquest concepte.
Rendibilitat primer any: per al tram de saldo diari que excedeixi els 10.000 euros: 0% TIN. Per al tram de saldo diari des de
0 fins a un màxim de 10.000 euros: 2,919% TIN, 1,8195% TAE (calculada tenint en compte els dos tipus d'interès per al
supòsit de permanència del saldo mitjà diari durant un any complet des de l'alta del compte). Exemple de liquidació: saldo
en compte de 15.000 euros diaris, saldo diari sobre el qual es remunera: 10.000 euros; freqüència mensual; interessos
liquidats en l'any: 271,63 euros; data contractació: 30/06/19; data primer pagament d'interessos: 31/08/2019; data fi
primer any: 30/06/2020.
Rendibilitat resta d'anys: per al tram de saldo diari que excedeixi els 10.000 euros: 0% TIN. Per al tram de saldo diari des de
0 fins a un màxim de 10.000 euros: 2,919% TIN, 1,9910% TAE (calculada tenint en compte els dos tipus d'interès per al
supòsit de permanència del saldo mitjà diari durant un any complet a partir del segon any del compte). Exemple de
liquidació: saldo en compte de 15.000 euros diaris, saldo diari sobre el qual es remunera: 10.000 euros; freqüència
mensual; interessos liquidats en l'any: 295,96 euros; data inici segon any: 30/06/20; data primer pagament d'interessos:
31/07/2020; data fi segon any: 30/06/2021.
***La contractació d’una Línia Expansió requereix el coneixement previ de les condicions contractuals. Pots consultar les
condicions generals del contracte a bancsabadell.com/liniaexpansio. L’activació de la Línia Expansió requereix l’acceptació
de les condicions contractuals, expressa o tàcita, de tots els titulars del compte, si són més d’un. El límit de crèdit inicial és
comú independentment del nombre de titulars del compte (els quals en poden disposar de manera indistinta i solidària),
revisable mensualment i variable de conformitat amb les condicions específiques de la Línia Expansió. El límit mensual va
des de 2.000 euros fins a 5.000 euros, i els terminis de devolució de la disposició poden ser de 3, 6, 9, 12, 18 i 24 mesos.
TIN: 17,88%. TAE del 19,42%. Comissió d’obertura del 0,00%. Comissió d’estudi del 0,00%. Comissió de cancel·lació
anticipada del 0,00%. Exemple per a una Línia Expansió de 2.000 euros i a tornar en 12 mesos: 11 quotes de 183,25 euros
i una última quota de 183,19 euros. Import total carregat: 2.198,94 euros. TAE: 19,42%. Exemple per a una Línia Expansió
de 5.000 euros i a tornar en 24 mesos: 23 quotes de 249,34 euros i una última quota de 249,08 euros. Import total
carregat: 5.983,90 euros. TAE: 19,42%. Comissió per reclamació de pagaments no atesos de 39 euros. Banc Sabadell es
reserva el dret de no fer efectiu aquest crèdit si durant el període de validesa d’aquesta oferta es coneix alguna
circumstància del sol·licitant que pugui fer variar el criteri de concessió. Oferta vàlida fins al 31/12/2019.

Pot fer extensiva aquesta oferta als seus empleats i familiars de primer grau
Condicions revisables en funció de l'evolució del mercat. S'aplicaran les que estiguin en vigor al banc en el moment de la formalització.
Tots els préstecs i crèdits estan subjectes a estudi.
Banco de Sabadell, S.A., Av. Óscar Esplá, 37, 03007 Alacant. Inscrit en el Registre Mercantil d'Alacant , tom 4070, foli 1, full A-156980. NIF A-08000143

-4-

SERVEIS

Servei de banca a distància i app Banc Sabadell
El seu banc amb vostè, sigui on sigui.
Podrà dur a terme, amb tota seguretat, totes les operacions que necessiti i consultar els
moviments del seu compte on i quan vulgui, les 24 hores del dia, els 365 dies l'any.

Targetes
Una forma de pagament amb la qual podeu operar de manera còmoda i segura tant a Internet
com en milions de caixers automàtics a tot el món.
Targeta de crèdit Visa Classic Professional BS, gratuïta el primer any*. Incorpora:
l

Assegurança d'accidents de fins a 120.000 euros.

l

Possibilitat d’ajornar el saldo pendent.

Targeta de dèbit BS Card, gratuïta el primer any*.
Targeta de crèdit Visa Or Professional BS, gratuïta el primer any. Incorpora:
l

Assegurança d'accidents de fins a 600.000 euros.

l

Possibilitat d’ajornar el saldo pendent

l

Una assegurança d’assistència personal i al vehicle en viatge.

* En cas de disposar d’un compte de la gamma Expansió, serà sempre gratuïta.

ESTALVIINVERSIÓ

Dipòsits
Posem a disposició seva una oferta àmplia i variada de dipòsits, per tal que pugui triar el que
s'adapta millor a les seves necessitats.
Cal destacar els dipòsits referenciats, per a inversors que volen obtenir una rendibilitat
atractiva, aprofitant l'evolució dels mercats financers i assegurant-se que recuperaran el capital
invertit.

Pla Estalvi
Un bon pla que només té avantatges:
l

l
l

Estalviarà amb facilitat, ja que hi podrà fer aportacions periòdiques a partir de només 30
euros. A més a més, hi pot fer aportacions extraordinàries quan vulgui.
Tindrà una rendibilitat 100% garantida.
Gaudirà d’una disponibilitat total del seu saldo acumulat, en qualsevol moment i sense cap
penalització ni comissió.

Pla Estalvi Trimestral és una assegurança de vida-estalvi, subjecta als termes i condicions contractats en la pòlissa, de
BanSabadell Vida, S.A. de Seguros y Reaseguros NIF A08371908 i domicili al carrer Isabel Colbrand nº 22, 28050 Madrid,
inscrita al R.M. de Madrid i Registre d’Entitats Asseguradores de la DGSiFP, amb la clau C-0557. Mediats per BanSabadell
Mediación, Operador de Banca-Seguros Vinculado del Grupo Banco Sabadell, S.A., NIF A03424223, domicili a l’avinguda
Óscar Esplá, 37 , 03007 Alacant, inscrita al R.M. d'Alacant i al Registre Administratiu Especial de Mediadors d’Assegurances
de la DGSiFP amb la clau núm. OV-0004, que té concertada una assegurança de responsabilitat civil conforme al que es
disposa en la normativa de distribució d'assegurances i reassegurances privades vigent a cada moment. Pot consultar les
entitats asseguradores amb les que BanSabadell Mediación ha celebrat un contracte d’agència d’assegurances a la web
www.bancsabadell.com/BSMediacion.
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Plans Personalitzats de Futur
Per planificar, personalitzar i gaudir del seu futur. Perquè el millor moment per construir la seva
jubilació és avui, li oferim els Plans Personalitzats de Futur, una àmplia gamma de solucions
d'estalvi i inversió per donar resposta a totes les seves necessitats per millorar la seva jubilació.

Fons d'inversió
Posem a disposició seva una oferta àmplia i variada de fons d’inversió, per tal que pugui triar el
fons o la combinació de fons que s’adapta millor al seu perfil i necessitats, sempre amb el
nostre assessorament.

Sabadell eBorsa
Sabadell eBorsa, un servei online amb condicions especials per gestionar la seva cartera de
valors.
Amb una tarifa plana de 7 euros en operacions de compravenda en mercat de renda variable
nacional, fins a 7.000 euros.
l 7 € operació fins a 7.000 €
l

10 € operació de 7.000 a 10.000 €

l

15 € operació de 10.000 a 15.000 €

l

0,10% (màxim 200 €) per a operacions superiors a 15.000 €

En l'abonament de dividends i en les ampliacions de capital 0,2% sobre import net (mínim 2 €).
Custòdia trimestral de 0,05% sobre efectiu (mínim 3 €).
Més taxes i cànons que repercuteixin els mercats i els sistemes de liquidació.

FINANÇAMENT
DE L'ECONOMIA
PERSONAL

Bestreta Nòmina
Li avancem la seva nòmina mensual sense cobrar-li interessos, ni comissions d’estudi, ni de
cancel·lació.
l Import màxim nòmina d'un mes.
l

Termini de devolució fins a 6 mesos.

l

Tipus d’interès 0% (TAE: 8,357%)*.

l

Comissió obertura segons termini:
1 mes 10 euros
3 mesos 20 euros
6 mesos 30 euros
Sense comissió d’estudi.

l

Condicions aplicables amb nòmina domiciliada i antiguitat a l'empresa superior a 6 mesos.
(*)TAE mínima del 7,190% per a un import sol·licitat de 1.500 euros a retornar en 6 mesos, a un tipus d’interès del 0%
nominal anual i una quota mensual de 250 euros. Import total carregat: 1.530 euros. El càlcul de la TAE inclou la comissió
d’obertura de 30 euros i comissió d’estudi del 0%. TAE màxima del 8,357% por un import sol·licitat de 1.500 euros a
retornar en 1 mes, a un tipus d’interès del 0% nominal anual i una quota mensual de 1.500 euros. Import total carregat:
1.510 euros. El càlcul de la TAE inclou la comissió d’obertura de 10 euros i la comissió d’estudi del 0%.
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Préstec PRO
Un préstec que posa al seu abast de manera àgil i còmoda el finançament dels seus projectes a
curt o mitjà termini, amb unes comissions molt avantatjoses per al seu col·lectiu.
l Pot sol·licitar fins a 60.000 euros. Fins a 18.000 euros de manera immediata*.
l
l
l
l

l

Un tipus d’interès avantatjós que li permetrà pagar sempre la mateixa quota i evitar així
variacions imprevistes.
Podrà retornar-lo en un màxim de 96 mesos i, si ho desitja, no començar a pagar fins al cap
de 3 mesos.
Sense comissió d'estudi, ni compensació de reemborsament anticipat. I comissió d’obertura
en condicions molt avantatjoses.
Ens comprometem a respondre la seva sol·licitud de préstec amb rapidesa, sigui quin sigui
l’import sol·licitat i fins al límit màxim. Perquè hi ha coses que no poden esperar i requereixen
una resolució simple i àgil.
I si l’import sol·licitat és fins a 18.000 euros, vostè podrà disposar dels seus diners de
manera immediata a partir de l’acceptació de l’operació. Així de simple. Així de còmode.

* Vàlid per a préstecs amb garantia personal a persones físiques (exclosa la finalitat empresarial i professional) d’imports
fins a 18.000 euros en les condicions establertes a la Carta de compromís d’abonament immediat del préstec Expansió,
que pot consultar a la seva oficina i al nostre web. Els terminis de resposta de l’acceptació o la denegació de la concessió
del préstec són tenint en compte els dies que siguin laborables per a l’oficina que tramiti l’operació i comptats a partir del
moment en què el client, degudament emplenada la sol·licitud, faciliti la documentació que li requereixi el banc per valorar el
risc i avaluar l’operació i, addicionalment, en el cas de no clients, prèvia alta efectiva com a client. Per a l’abonament de
l’import, en cas que l’operació sigui concedida segons els criteris de risc de Banc Sabadell, el termini comptarà a partir del
moment en què es formalitzi la pòlissa de préstec. Per a imports superiors a 18.000 euros, no són aplicables les condicions
establertes a la Carta de compromís d’abonament immediat del Préstec Expansió.

Préstec Curs
Pot finançar la totalitat o part de cursos escolars, estudis universitaris, cursos d’idiomes, un
curs d’especialització o l’assistència a un seminari, sense preocupacions econòmiques i
disposant de tot el que necessiti.
A més d’ajudar-lo a finançar el cost total del curs, inclou el finançament de les despeses
relacionades (matrícula, material, estada, trasllat).
Característiques

l

Import: el cost total dels seus estudis fins a 18.000 euros. Inclou finançament d’altres
despeses relacionats amb els estudis, com material, estada...
Termini: fins a 1 any (12 mensualitats).

l

Amortització en 12 quotes l’any.

l

Tipus d'interès fix: 5,00%. TAE des de 6,10%*

l

Comissió d'obertura: 0,50%

l

Comissió d'estudi: 0,00%

l

La TAE pot variar en funció del termini de devolució.
* TAE mínima del 6,10% per a un import sol·licitat de 6.000 euros, que cal retornar en 12 mesos, a un tipus d’interès del
5,00% nominal anual, amb 11 quotes mensuals de 513,65 euros i 1 última quota de 513,58 euros. Import total degut:
6.193,73 euros. El càlcul de la TAE inclou la comissió d’obertura del 0,50% i la comissió d’estudi del 0%.
TAE màxima del 8,33% per a un import sol·licitat de 6.000 euros, que cal retornar en 3 mesos, a un tipus d’interès del
5,00% nominal anual, amb 3 quotes mensuals de 2.016,69 euros. Import total degut: 6.080,07 euros. El càlcul de la TAE
inclou la comissió d’obertura del 0,50% i la comissió d’estudi del 0%.

Pot fer extensiva aquesta oferta als seus empleats i familiars de primer grau
Condicions revisables en funció de l'evolució del mercat. S'aplicaran les que estiguin en vigor al banc en el moment de la formalització.
Tots els préstecs i crèdits estan subjectes a estudi.
Banco de Sabadell, S.A., Av. Óscar Esplá, 37, 03007 Alacant. Inscrit en el Registre Mercantil d'Alacant , tom 4070, foli 1, full A-156980. NIF A-08000143
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Préstec Estudis
Per finançar la formació universitària, estudis de postgrau o estudis professionals.
Posem a la seva disposició un finançament flexible i complet: estudiem cada cas i adaptem el
finançament a les seves necessitats, amb la possibilitat de finançar la totalitat del curs i les
despeses relacionades.
Així mateix, a més d’ajudar-lo a finançar el cost total del curs i les despeses relacionades, li
oferim la possibilitat de disposar dels diners a mesura que els necessiti.
Característiques
l

Import: el cost total dels seus estudis.

l

l

Termini: fins a 10 anys. Amortització en 12 quotes l’any. Possibilitat de període de carència
durants els estudis, fins a 5 anys (només pagarà interessos).
Disposicions: si el pagament dels seus estudis s’ha de fer a l’inici de cada curs escolar, pot
sol·licitar que el préstec es faci en diferents quantitats parcials de l’import sol·licitat.
D’aquesta manera, només paga interessos sobre l’import utilitzat.
Tipus d'interès fix: 5,00%. TAE des de 5,23%*

l

Comissió d'obertura: 0,50%

l

Comissió d'estudi: 0,00%

l

La TAE pot variar en funció del termini de devolució.
* TAE del 5,23% per a un import sol·licitat de 10.000 euros a retornar en 10 anys sense carència, a un tipus d’interès del
5,00% nominal anual, amb 119 quotes mensuals de 106,07 euros i 1 última quota de 105,53 euros. Import total degut:
12.777,86 euros. El càlcul de la TAE inclou la comissió d’obertura del 0,50% i la comissió d’estudi del 0%.
TAE del 8,33% per a un import sol·licitat de 10.000 euros a retornar en 3 mesos sense carència, a un tipus d’interès del
5,00% nominal anual, amb 2 quotes mensuals de 3.361,15 euros i 1 última quota de 3.361,16 euros. Import total degut:
10.133,46 euros. El càlcul de la TAE inclou la comissió d’obertura del 0,50% i la comissió d’estudi del 0%.

Crèdit PRO
Posem a la seva disposició una pòlissa de crèdit professional en condicions preferents perquè
pugui mantenir la seva tresoreria personal equilibrada al llarg de tot l’any i pagar interessos
només si la utilitza.
l Import màxim: 25.000 euros
l

Termini: fins a 5 anys.

l

Tipus d'interès: 5,25. TAE: 6,082%*

l

Comissió d'obertura: 0,50%

l

Comissió de revisió anual: 0,60%

l

Comissió d'estudi i no disposició: 0,00%

* TAE calculada per a un crèdit de 25.000 euros a 5 anys, disposat totalment, amb liquidació mensual, amb una comissió
d’obertura de 125 euros, amb una comissió de revisió anual de 150 euros i sense comissió d’estudi. Independentment de la
data de contractació, les liquidacions es faran mensualment. Les comissions estan exemptes de finançament. Capital que
s’ha de tornar al venciment: 25.000 euros.

Pot fer extensiva aquesta oferta als seus empleats i familiars de primer grau
Condicions revisables en funció de l'evolució del mercat. S'aplicaran les que estiguin en vigor al banc en el moment de la formalització.
Tots els préstecs i crèdits estan subjectes a estudi.
Banco de Sabadell, S.A., Av. Óscar Esplá, 37, 03007 Alacant. Inscrit en el Registre Mercantil d'Alacant , tom 4070, foli 1, full A-156980. NIF A-08000143
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