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T’acompanyem per tal que, si vols estudiar, puguis estudiar.

OFERTA ESPECIAL PER ALS ALUMNES DE UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE
CATALUNYA
Banc Sabadell és al teu costat perquè res t’impedeixi fer el que vulguis fer. Amb les diferents
modalitats de Crèdits Estudis, podràs finançar fins a en 10 anys el cost total dels teus estudis, i
disposaràs dels diners a mesura que els vagis necessitant.
Per tal que puguis triar el préstec que s’adapti millor a les teves necessitats, te’n detallem les
característiques principals:

Crèdit
Estudis Màster.

Crèdit Curs.
Pensat per finançar tota classe de
cursos: idiomes, especialització
professional, seminaris, etc.

Crèdit Estudis
a l’estranger.

Pensat per finançar la formació
universitària, estudis de postgrau
o estudis professionals
d’estudiants.

Crèdit Curs(2)

Crèdit
Estudis Grau(3)

Si estudies a l’estranger, a més, retira
efectiu en qualsevol caixer sense que
Banc Sabadell et cobri cap comissió
amb la targeta gratuïta BS MasterCard
Estudis.(1)

Crèdit
Estudis Màster (4)

Crèdit Estudis
a l’estranger(5)

Cost del grau
Sense màxim

Cost del màster
Sense màxim

Cost del programa
i despeses de
residència
Màxim 18.000 €

10 mesos

10 anys

8 anys

3 anys

Sense carència

Durada del
programa
Màxim 5 anys

Durada del programa
Màxim 2 anys

Cost del programa
i despeses de
residència
Màxim 1 any

Tipus d’interès

0,00%

5,00%

5,00%

5,00%

TAE des de

8,12%

5,22%

5,23%

5,39%

3,50%
Mínim 50 €

0,50%
Mínim 50 €

0,50%
Mínim 50 €

0,50%
Mínim 50 €

Comissió d’estudi

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Comissió d’amortització

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Comissió de cancel·lació

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Import

Termini devolució màxim

Carència de capital

Comissió d’obertura
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Cost del curs
i despeses
relacionades
Màxim 18.000 €

Indicador de risc aplicable al
Compte Expansió i al Compte Relació.

Aquest nombre és indicatiu del risc del
producte. Així, 1/6 és indicatiu de menys
risc i 6/6 és indicatiu de més risc.

Compte Expansió

Banco de Sabadell, S.A. es troba adherit
al Fons Espanyol de Garantia de Dipòsits
d’Entitats de Crèdit. La quantitat màxima
garantida actualment pel fons esmentat
és de 100.000 euros per dipositant.

(6)

Sense comissions
d’administració i
de manteniment.

I amb targetes de crèdit i
dèbit gratis

1% de devolució

en els teus principals rebuts
domèstics domiciliats.
T’abonarem fins a 20 euros
al mes, sempre que l’import
de la devolució sigui igual o
superior a 1 euro i hagis fet
cinc compres durant el mes
amb les teves targetes.

Els teus
comptes, gratis
Un Compte Expansió addicional
sense condicions i tots els
Comptes Relació que vulguis.(7)

Si tens entre 18 i 29 anys, gaudeix de tots els beneficis que ofereix el
Compte Expansió sense necessitat de domiciliar els teus ingressos.
I pots tenir un cotxe i no tenir preocupacions
Amb AutoRenting només et preocuparàs de triar el cotxe que t’agradi més. I perquè no hagis de parar als
peatges de les autopistes per abonar el trajecte, et donem la targeta VIA-T amb la quota del primer any gratuïta.

app Banc Sabadell
1. Targeta gratuïta BS MasterCard Estudis. Banc Sabadell no cobrarà al titular de la targeta per disposicions a dèbit en els caixers, independentment
de la xarxa. No obstant això, el banc propietari del caixer podria cobrar en alguns casos directament al titular una comissió per la seva utilització;
aquesta comissió és totalment aliena a Banc Sabadell i no subjecta a exempció. Per emetre la targeta caldrà presentar la matrícula d’estudis a
l’estranger.
2. TAE 8,12% per a un Crèdit Curs de 3.000 euros en un termini de 10 mesos amb un tipus d’interès del 0,00% i sense incloure carència de capital.
Quota mensual de 300 euros. Import total carregat: 3.105,00 euros.
TAE 22,92% per a un Crèdit Curs de 1.000 euros en un termini de 5 mesos amb un tipus d’interès del 0,00% i sense incloure carència de capital.
Quota mensual de 200 euros. Import total carregat: 1.050,00 euros.
En tots dos exemples, el càlcul de la TAE i l’import total carregat inclou la comissió d’obertura. Comissió d’obertura del 3,50% (mín. 50 euros).
Comissió d’estudi del 0,00%. Compensació per reemborsament anticipat: 0,00%.
3. TAE 5,22% per a un Crèdit Estudis Grau de 10.000 euros, amb 4 disposicions de 2.500 euros, en un termini de 120 mesos amb un tipus d’interès
del 5,00% i 60 mesos de carència de capital. Quota mensual 1r any 10,42 euros, 2n any 20,84 euros, 3r any 31,25 euros, 4t I 5t any 41,67 euros,
quota mensual resta anys 188,72 euros i una última quota de 188,06 euros. Import total carregat: 13.122,74 euros.
TAE 10,55% per a un Crèdit Estudis Grau de 1.000 euros, amb una única disposició, en un termini de 24 mesos amb un tipus d’interès del 5,00% i
sense carència de capital. Quota mensual 43,88 euros i una última quota de 43,64 euros. Import total carregat: 1.102,88 euros.
4. TAE 5,23% per a un Crèdit Estudis Màster de 10.000 euros, amb una única disposició, en un termini de 96 mesos amb un tipus d’interès del
5,00% i 24 mesos de carència de capital.
Quota mensual 1r i 2n any 41,67 euros, quota mensual resta anys 161,05 euros i una última quota de 160,99 euros. Import total carregat:
12.645,62 euros.
TAE 10,55% per a un Crèdit Estudis Màster de 1.000 euros, amb una única disposició, en un termini de 24 mesos amb un tipus d’interès del 5,00%
i sense carència de capital. Quota mensual 43,88 euros i una última quota de 43,64 euros. Import total carregat: 1.102,88 euros.
5. TAE 5,39% per a un Crèdit Estudis a l’estranger de 10.000 euros, amb una única disposició, en un termini de 36 mesos amb un tipus d’interès del
5,00% i 12 mesos de carència de capital. Quota mensual 1r any 41,67 euros, quota mensual resta anys 438,72 euros i una última quota de 438,73
euros. Import total carregat: 11.079,33 euros.
TAE 10,55% per a un Crèdit Estudis a l’estranger de 1.000 euros, amb una única disposició, en un termini de 24 mesos amb un tipus d’interès del
5,00% i sense carència de capital. Quota mensual 43,88 euros i una última quota de 43,64 euros. Import total carregat: 1.102,88 euros.
En tots exemples de (3), (4) i (5), el càlcul de la TAE i l’import total carregat inclou la comissió d’obertura. Comissió d’obertura del 0,50% (mín. 50
euros). Comissió d’estudi del 0,00%. Compensació per reemborsament anticipat: 0,00%.
La concessió, la quantitat i el termini de cada operació sol•licitada quedaran determinats i estaran condicionats pels criteris de risc del banc.
Opcionalment es podrà contractar una assegurança de vida amb BanSabadell Vida, S.A. de Seguros y Reaseguros que cobreix l’import pendent del
préstec en cas de defunció del seu titular.
Oferta vàlida fins al 31/12/2018.
6. Oferta vàlida per a nous comptes oberts des del 24/04/2018 fins al 31/12/2018 amb la domiciliació d’una nova nòmina, pensió o ingrés
regular mensual per un import mínim de 700 euros en el Compte Expansió. Se n’exclouen els ingressos procedents de comptes oberts en el
grup Banc Sabadell a nom del mateix titular.
7.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, tots els Comptes Relació que vulguis, sense comissió d’administració i de manteniment (rendibilitat
Compte Relació: 0% TAE).
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Trobaràs més informació sobre els avantatges dels Crèdits Estudis de Banc Sabadell a:

