Préstec Estudis

OFERTA ESPECIAL PER ALS
ALUMNES DE UNIVERSITAT CENTRAL DE CATALUNYA. UNIVERSITAT DE
MANRESA

Al teu costat
perquè res
t'impedeixi fer el
que vulguis fer

Finançament
fins a 10 anys
del cost total
dels estudis

Disponibilitat
dels diners a
mesura que ho
vagis necessitant

Banc Sabadell és al teu costat perquè res t'impedeixi fer el que vulguis fer.
Si ets estudiant, t'oferim un préstec per finançar la teva formació universitària,
estudis de postgrau o estudis professionals.

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

Préstec Estudis Màster i Préstec Estudis Grau
Especialment indicat per finançar la formació universitària, estudis de postgrau o
estudis professionals.

Préstec Estudis a l'estranger
Ideat per finançar estudis a l'estranger. A més, permet retirar a dèbit en qualsevol caixer sense
que Banc Sabadell cobri cap comissió amb la targeta BS MasterCard Estudis, sense comissions
d'emissió ni de manteniment.1
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T'acompanyem perquè,
si vols estudiar, puguis estudiar

Exemple de les diferents modalitats
Préstec
Curs

Préstec
Estudis Grau

Préstec
Estudis Màster

Préstec Estudis
a l'estranger

Import

Cost del curs i
despeses relacionades
Màxim 18.000 €

Cost del grau
Màxim 120.000 €

Cost del màster
Màxim 120.000 €

Cost del programa i
despeses de residència
Màxim 18.000 €

Termini devolució màxim

10 mesos

10 anys

8 anys

3 anys

Termini devolució mínim

5 mesos

24 mesos

24 mesos

24 mesos

Carència de capital

Sense carència

Durada del programa
Màxim 5 anys

Durada del programa
Màxim 2 anys

Durada del programa
Màxim 1 any

Tipus d'interès nominal anual

0,00 %

5,00 %

5,00 %

5,00 %

TAE (Taxa Anual Equivalent)

des del 8,12 %
fins al 22,92 % 2

des del 5,20 %
fins al 8,85 % 3

des del 5,23 %
fins al 10,55 % 4

des del 5,39 %
fins al 10,55 % 5

Comissió d'obertura

3,50 %
Mínim 50 €

0,50 %
Mínim50 €

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 %

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

I, a més...

Aquest número és indicatiu del
risc del producte: 1/6 indica menys
risc i 6/6 més risc.

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

Compte Expansió
Si tens entre 18 i 29 anys, gaudeix de tot el que t'ofereix el Compte Expansió sense necessitat de
domiciliar els teus ingressos.

Per molt que ho intentes, no aconsegueixes estalviar?
Ara és més fàcil amb Estalvi Expansió. Un compte a la vista amb finalitat d'estalvi associat al teu
compte habitual de Banc Sabadell i destinat exclusivament a estalviar. Fàcil d'activar, amb rutines
automàtiques d'estalvi personalitzables i amb disponibilitat total i immediata dels diners estalviats.

Pots tenir un cotxe i no tenir preocupacions
Amb AutoRenting només et preocuparàs d'escollir el cotxe que més t'agradi.

I perquè no hagis d'aturar-te als peatges de les autopistes...
Et donem la targeta Via-T amb la quota del primer any gratuïta perquè puguis abonar els peatges dels
teus desplaçaments.
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Estem a la teva disposició per atendre els teus ductes a:
Oficina: MANRESA O.P..
Direcciò oficina: PS PERE III, 41 de MANRESA.
CP: 08240
Persona de contacte: .
Telèfon: 938725200
E-mail: 0049@BANCSABADELL.COM
1. Targeta gratuïta BS MasterCard Estudis. Banc Sabadell no cobrarà al titular de la targeta per disposicions a dèbit als caixers, de qualsevol xarxa.
No obstant això, el banc propietari del caixer podria cobrar en alguns casos directament al titular una comissió pel seu ús; aquesta comissió és
totalment aliena a Banc Sabadell i no subjecta a exempció. Per a l'emissió de la targeta caldrà presentar la matrícula d'estudis a l'estranger.
2. TAE mínima del 8,12 % per a un Préstec Curs de 3.000 euros, amb una única disposició, en un termini de 10 mesos amb un tipus d'interès
nominal anual (TIN) del 0,00 % i sense incloure carència de capital. Quota mensual de 300 euros. Cost total del préstec: 105,00 euros. Import
total degut: 3.105,00 euros.
TAE màxima del 22,92 % per a un Préstec Curs de 1.000 euros, amb una única disposició, en un termini de 5 mesos amb un TIN del 0,00 %
i sense incloure carència de capital. Quota mensual de 200 euros. Cost total del préstec: 50,00 euros. Import total degut: 1.050,00 euros.
En tots dos casos, el càlcul de la TAE i l'import total degut inclouen la comissió d'obertura del 3,50 % (mín. 50 euros). Comissió d'estudi
de 0,00 %.
3. TAE mínima del 5,20 % per a un Préstec Estudis Grau de 10.000 euros, amb una única disposició, en un termini de 120 mesos amb un TIN
del 5,00 % i 60 mesos de carència de capital. Quota mensual del 1r, 2n, 3r, 4t i 5è any de 41,67 euros, quota resta anys de 188,71 euros i una
última quota de 188,85 euros. Cost total del préstec: 3.872,94 euros. Import interessos: 3.822,94 euros. Import total degut: 13.872,94 euros.
TAE màxima del 10,55 % per a un Préstec Estudis Grau de 1.000 euros, amb una única disposició, en un termini de 24 mesos amb un TIN del 5,00
% i sense carència de capital. Quota mensual de 43,87 euros i una última quota de 43,89 euros. Cost total del préstec: 102,90 euros. Import
interessos: 52,90 euros. Import total degut: 1.102,90 euros.
4. TAE mínima del 5,23 % per a un Préstec Estudis Màster de 10.000 euros, amb una única disposició, en un termini de 96 mesos amb un TIN
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 161,01 euros. Cost total del préstec: 2.645,64 euros. Import interessos: 2.595,64 euros. Import total degut: 12.645,64 euros.
TAE màxima del 10,55 % per a un Préstec Estudis Màster de 1.000 euros, amb una única disposició, en un termini de 24 mesos amb un TIN del
5,00 % i sense carència de capital. Quota mensual de 43,87 euros i una última quota de 43,89 euros. Cost total del préstec: 102,90 euros. Import
interessos: 52,90 euros. Import total degut: 1.102,90 euros.
5. TAE mínima del 5,39 % per a un Préstec Estudis a l'estranger de 10.000 euros, amb una única disposició, en un termini de 36 mesos amb un
TIN del 5,00 % i 1 any de carència de capital. Quota mensual 1r any de 41,67 euros, quota resta anys 438,71 euros i una última quota de 438,82
euros. Cost total del préstec: 1.079,19 euros. Import interessos: 1.029,19 euros. Import total degut: 11.079,19 euros.
TAE màxima del 10,55 % per a un Préstec Estudis a l'estranger de 1.000 euros, amb una única disposició, en un termini de 24 mesos amb un TIN
del 5,00 % i sense carència de capital. Quota mensual de 43,87 euros i una última quota de 43,89 euros. Cost total del préstec: 102,90 euros.
Import interessos: 52,90 euros. Import total degut: 1.102,90 euros.
En tots els exemples de (3), (4) i (5) el càlcul de la TAE i el cost total del préstec inclou la comissió d'obertura del 0,50 % (mín. 50 euros). Comissió
d'estudi de 0,00 %. En tots els exemples de (2), (3), (4) i (5) l'import mínim a contractar és de 1.000 euros i la compensació per reemborsament
anticipat és del 0,00 %. La TAE pot variar en funció del termini i de l'import sol·licitat.
Comissions calculades sobre l'import sol·licitat del préstec. El sistema d'amortització francès que s'aplica per al càlcul de les quotes d'aquest
préstec és el sistema d'amortització de quotes constants.
La concessió, la quantitat i el termini de cada operació sol·licitada seran determinats i estaran condicionats pels criteris de risc del banc.
Opcionalment es podrà contractar una assegurança de vida, que cobreixi l'import pendent del préstec en cas de defunció del titular, amb una
assegurança mitjançada per BanSabadell Mediación, Operador de Banca-Seguros Vinculado del Grupo Banco Sabadell, S.A., NIF A03424223,
amb domicili a l'av. Óscar Esplá, 37, 03007 Alacant, inscrita en el R. M. d'Alacant i en el Registre Administratiu de Distribuïdors d’Assegurances
i Reassegurances de la DGSFP amb la clau núm. OV-0004, actuant per a BanSabadell Vida, S. A. de Seguros y Reaseguros. Té subscrita una
assegurança de responsabilitat civil d’acord amb el que es disposa en la normativa de distribució d’assegurances i reassegurances privades vigent en
cada moment. Pot consultar les entitats asseguradores amb les quals BanSabadell Mediación ha formalitzat un contracte d'agència d'assegurances
al web www.bancosabadell.com/bsmediacion.
Oferta vàlida fins al 30/06/2021.

T'ajudem a finançar els teus estudis?
Entra a bancsabadell.com o utilitza la nostra app per
sol·licitar el teu Préstec Estudis o, si ho prefereixes,
demana una cita amb el teu gestor habitual.
@Sabadell_Help
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963 085 000

Oficina

