
Crèdit Estudis/MàsterCrèdit Estudis/MàsterCrèdit Estudis/MàsterCrèdit Estudis/Màster::::    

� Finançament de la totalitat o part dels estudis, Finançament de la totalitat o part dels estudis, Finançament de la totalitat o part dels estudis, Finançament de la totalitat o part dels estudis, amb possibilitat de retorn de capital un cop finalitzats 

els estudis. 

� Import a finançarImport a finançarImport a finançarImport a finançar: el cost dels estudis. Quan el cost de la matrícula és inferior a 15.000 euros, es 

podran finançar també altres despeses directament relacionades amb els estudis fins a aquest import, 

com material, lloguer habitatge...  

� Tipus d’interès:Tipus d’interès:Tipus d’interès:Tipus d’interès: 5,00% 

� Període opcional de carènciaPeríode opcional de carènciaPeríode opcional de carènciaPeríode opcional de carència: El període de carència pot ser, com a màxim, igual al període 

d’amortització de capital. Durant el període de carència, únicament es pagaran interessos i 

transcorregut aquest període, s’amortitzarà capital i interessos amb el pagament de quotes mensuals. 

� Comissions: Comissions: Comissions: Comissions: 0,50%, resta exemptes.    

Exemple de Exemple de Exemple de Exemple de quotequotequotequotes per s per s per s per cada 3cada 3cada 3cada 3....666600 eur00 eur00 eur00 euros, segons terminios, segons terminios, segons terminios, segons termini....    

Tipus d’interès actual: Tipus d’interès actual: Tipus d’interès actual: Tipus d’interès actual: 5555,,,,00000000% % % %     

24 mesos24 mesos24 mesos24 mesos    151515157777,,,,94949494    euroseuroseuroseuros1

La TAE pot variar en funció del termini de devolució. 
*TAE del 5,6323%  per a un import sol·licitat de 3.600 euros a retornar en 2 anys sense carència, a un tipus d’interès del 5,00% nominal
anual i 23 quotes mensuals de 157,94 euros i una última quota de 157,88 euros. Import total degut: 3.808,50 euros.
Els càlculs de les TAEs inclouen la comissió d’obertura del 0,50% i comissió d’estudi del 0%.

Compte ExpansiCompte ExpansiCompte ExpansiCompte Expansió PRO: ó PRO: ó PRO: ó PRO: 

� Abonament dAbonament dAbonament dAbonament del 10% de la quota col·legial, el 10% de la quota col·legial, el 10% de la quota col·legial, el 10% de la quota col·legial, fins a un màxim de 50 euros anuals per compte, per a 

quotes domiciliades a Banc Sabadell, per a nous clients de captació. La bonificació es realitzarà un 

únic any per les quotes domiciliades durant els 12 primers mesos, comptant com a primer mes, el 

de l’obertura del compte.      

� Avantatges per domiciliació de nòmina/pensióAvantatges per domiciliació de nòmina/pensióAvantatges per domiciliació de nòmina/pensióAvantatges per domiciliació de nòmina/pensió: : : : si tens entre 18 i 29 anys, et pots beneficiar de 

tots els avantatges encara que no tinguis la nòmina domiciliada.    

� Zero comissions:Zero comissions:Zero comissions:Zero comissions: d’administració i manteniment del teu compte. 

� Xecs i transferències:Xecs i transferències:Xecs i transferències:Xecs i transferències: nacionals, sense comissions (a la UE, fins a 50.000 €). 

� Targetes Targetes Targetes Targetes de crèdit i dèbit de crèdit i dèbit de crèdit i dèbit de crèdit i dèbit gratgratgratgratuïtesuïtesuïtesuïtes,  targetes de crèdit i dèbit gratuïtes, sense comissió d’emissió 

ni de manteniment, amb el servei Protecció Targetes associat i amb una assegurança d’accidents 

en viatge de fins a 120.000 euros.  

� Reintegraments gratReintegraments gratReintegraments gratReintegraments gratiiiis s s s en un àmplia xarxa de en un àmplia xarxa de en un àmplia xarxa de en un àmplia xarxa de caixerscaixerscaixerscaixers.*.*.*.*  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. 

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 els ingressos regulars mensuals han de ser d'un import mínim de 700 euros. Se n’exclouen els ingressos provinents de 

comptes oberts en el grup Banc Sabadell a nom del mateix titular.  

*En caixers de les principals entitats adherides a la xarxa EURO 6000 (Abanca, Ibercaja, KutxaBank, Unicaja, Liberbank, Caja España Duero,

CajaSur, Caixa Ontinyent, Colonya Caixa Pollença), en els caixers de Bankia i en els del grup Banc Sabadell.

Condicions revisables en funció de l’evolució del mercat. Seran aplicables les que estiguin en vigor en el banc en el moment de formalitzar el crèdit. Abril  

de 2019. 

Línia de préstecs per finançar els cursos dels col·legiats del 
COL·LEGI ECONOMISTES DE CATALUNYA 

“MÀSTER D’ESPECIALITZACIÓ TRIBUTÀRIA 201 9-2020”  

Amplia la informació Amplia la informació Amplia la informació Amplia la informació a: Banc de Sabadell Oficina 1583 a: Banc de Sabadell Oficina 1583 a: Banc de Sabadell Oficina 1583 a: Banc de Sabadell Oficina 1583 ––––    Via Augusta, 56. Persona de contacte Sra. Via Augusta, 56. Persona de contacte Sra. Via Augusta, 56. Persona de contacte Sra. Via Augusta, 56. Persona de contacte Sra. 

Maria Dolores Vázquez GóMaria Dolores Vázquez GóMaria Dolores Vázquez GóMaria Dolores Vázquez Gómez Telèfon: mez Telèfon: mez Telèfon: mez Telèfon: 932 371 235932 371 235932 371 235932 371 235, e, e, e, e----amil amil amil amil MDVAZQUEZ@bancsabadell.comMDVAZQUEZ@bancsabadell.comMDVAZQUEZ@bancsabadell.comMDVAZQUEZ@bancsabadell.com    
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Aquest nombre és indicatiu del risc del

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

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.



Oferta Especial del Banc Sabadell pels estudiants del Màster 
d’Especialització Tributària Curs 2019-2020. 

BS Crèdit Curs 
Finançament en condicions exclusives 

• Import màxim a finançar: Despesa matriculació

• Tipus d’interès: 0,00%

• TAE:8,12% / 11,93%

• Termini de devolució: 10 mesos.

• Comissió obertura: 3,50% (Mín. 50€)

• Comissió d’estudi: 0,0%

• Documentació Necessària:

- DNI del sol·licitant / Passaport / Targeta de Residencia

- Justificant  matrícula o pre-matrícula

- 2 últimes nòmines(Estudiant o Pare)

- Declaració IRPF últim exercici (Estudiant o Pare)

• Exemple del càlcul de quotes:

Quotes mensuals1  
per finançar 

Import matrícula 3.000€ 

Quotes mensuals2  
per finançar 

Import matrícula 1.000€ 

300 euros 100 euros 

1 Quotes mensuals resultants de l’amortització d’un crèdit curs de 3.000€ en un termini de 10 mesos, aplicant un tipus d’interès del 
0,00% (TAE: 8,120%). Import total carregat: 3.150€. Comissió obertura del 3,50% ( min. 50€) . Comissió d’estudi del 0%.  

2  Quotes mensuals resultants de l’amortització d’un crèdit curs de 1.000€ en un termini de 10 mesos, aplicant un tipus d’interès del 
0,00% (TAE: 11,93%). Import total carregat: 1.050€. Comissió obertura del 3,50% ( min. 50€) . Comissió d’estudi del 0%.  

Banc Sabadell es reserva  el dret de no fer efectiu aquest préstec si durant el període de validesa d’aquesta oferta coneix alguna 
circumstància del titular que pugui fer variar el criteri de concessió. 
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 mort del titular. 
Condicions i tarifes vàlides a la data d’impressió i subjectes a modificacions segons l’evolució  del mercat i validació de l’entitat 

Juny 2017 


