Línia de préstecs per finançar el

Màster d'Especialització Tributària
2022-2023

Crèdit Estudis/Màster
Oferta de finançament
• Finançament de la totalitat o part dels estudis, carrera o màster, amb possibilitat de devolució del
capital un cop finalitzats els estudis.
• Import a finançar: el cost dels estudis. Quan el cost de la matrícula sigui inferior a 15.000 euros,
també es podran finançar altres despeses directament relacionades amb els estudis fins aquest
import, com material, lloguer d’habitatge, etc...
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Oferta exclusiva per el Col·legi d'Economistes de
Catalunya.

• Tipus d’interès fix: 5,50%, TAE: desde 5,20% fins 5,47%*
• Termini màxim del préstec: 10 anys, inclosos el període de carència i el d’amortització.
• Període opcional de carència: el període de carència pot ser, com a màxim, igual al període
d’amortització del capital. Durant el període de carència únicament es paguen els interessos i, un
cop ha transcorregut aquest període, s’amortitzen el capital i els interessos.
• Comissió d’obertura: 0,50%, la resta de comissions hi estan exemptes.
• Amortització en 12 quotes cada any. Possibilitat de període de carència a la devolució del capital fins
a 5 anys.
• Disposicions: si el pagament dels teus estudis ho has de fer a l'inici de cada curs escolar, pots
sol·licitar que el préstec es realitzi en diferents quantitats parcials de l'import sol·licitat. D'aquesta
manera, només pagues interessos sobre l'import utilitzat.

Exemple de quotes
Tipus de interès actual:

Termini:

Quota mensual:

5,00%

120 mesos

41,67€*
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* Per al càlcul de la TAE es fa servir el sistema d'amortització francès. La TAE pot variar en funció del
termini d'amortització.
Exemples:
TAE 5,20% per a un Préstec Estudis de 10.000, amb una única disposició, en un termini de 120
mesos amb un tipus dinterès del 5,00% i 60 mesos de carència de capital. Quota mensual per als 5
primers anys: 41,65 euros. Quota mensual resta anys: 188,71 euros i una última quota de 188,85
euros. Import total degut: 13.872,94 euros dels quals 3.822,94 són interessos. El càlcul de la TAE
inclou la comissió dobertura del 0,50% i la comissió destudi del 0%. Cost total del préstec: 3.872,94
euros.
TAE 5,47% per a un Préstec Estudis de 1.000, amb una única disposició, en un termini de 24 mesos
amb un tipus dinterès del 5,00% i 12 mesos de carència de capital. Quota mensual primer any: 4,17
euros. Quota mensual 2n any: 85,61 euros i una darrera quota de 85,59 euros. Import total degut:
1.082,34 euros dels quals 77,34 són interessos. El càlcul de la TAE inclou la comissió dobertura del
0,50% i la comissió destudi del 0%. Cost total del préstec: 82,34 euros.
Oferta vàlida fins al 31/12/2022.
La concessió, la quantitat i el termini de cada operació sol·licitada estaran determinats i estaran
condicionats pels criteris de risc del banc.
Gràcies a l'acord signat amb el Col·legi d'Economistes de Catalunya, Banc Sabadell ofereix solucions
financeres en condicions preferents, com el compte que presentem.

Compte Expansió PRO
Bonificació en la quota de col·legiat
Bonificació del 10% de la quota de col·legiat amb un màxim de 50
euros per compte per a quotes domiciliades en un compte de la
gamma Expansió PRO 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 farà en el compte el mes següent als 12
primers mesos.

Indicador de risc aplicable al
Compte Expansió PRO
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Aquest número és indicatiu del
risc del producte. Així, 1/6 és
indicatiu de menys risc i 6/6 és
indicatiu de més risc.

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.

Sense comissions
• Zero comissions per les transferències en euros que facis a través d’Internet, tan nacionals com a
països de l’EEE (no immediates).
• Zero comissions per la negociació i compensació de xecs en euros domiciliats en una entitat de
crèdit financera espanyola.

Més avantatges del Compte Expansió PRO
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• Targetes gratis. Una targeta de crèdit i una targeta de dèbit per a cada titular sense comissió
d’emissió ni de manteniment.
• Retirades d’efectiu gratuïtes en una àmplia xarxa de caixers, per a operacions de dèbit amb un
import igual o superior als 60 euros en caixers de les principals entitats adherides a la xarxa EURO
6000: Abanca, Ibercaja, KutxaBank, Unicaja Banco, CajaSur, Caixa Ontinyent i Colonya Caixa
Pollença. En els caixers de Banc Sabadell les retirades d’efectiu a dèbit són gratis per a qualsevol
import.

Condicions del Compte Expansió PRO1
• Comissió de manteniment del Compte Expansió PRO: 30 euros/trimestre.
Rentabilitat: -4,714% TAE, 0% TIN, calculada per a un supòsit en què es mantingui de manera
constant durant 1 any un saldo mitjà de 2.500 euros. La liquidació del compte es realitza ambuna
periodicitat trimestral.
• Comissió d' administració del compte: 0,80 euros per apunt.

Bonificacions de les comissions d'administració i manteniment
Les comissions d’administració i manteniment es bonificaran si el compte no presenta cap saldo
inferior a 0 euros al final del dia durant el període liquidat, i quedaran de la manera següent:
• Comissió de manteniment: 9 euros trimestrals.
Rentabilitat: -1,4322% TAE, 0% TIN, calculada per a un supòsit en què es mantingui de manera
constant durant 1 any un saldo mitjà de 2.500 euros. La liquidació del compte es realitza amb una
periodicitat trimestral.
• Comissió d'administració: 0 euros per apunt.

Joves entre 18 i 29 anys
Només per ser jove podràs gaudir d’avantatges addicionals al teu Compte Expansió PRO:
• Sense que hagis de domiciliar els teus ingressos.
• Comissions d’administració i manteniment de 0 euros si el compte té un saldo positiu.Rentabilitat:
0% TAE, 0% TIN, calculada per a un supòsit en què es mantingui de manera constant durant 1 any
un saldo mitjà de 2.500 euros, aplicant un tipus d’interès del 0 % i la comissió d’administració i
manteniment del compte de 0 euros/any. La liquidació del compte es realitza amb una periodicitat
trimestral.

Com pots obrir un Compte Expansió PRO?
Només has de tenir domiciliada una nòmina o tenir un ingrés regular mensual d’un import mínim de
700 euros, excloent-ne aquells ingressos procedents de comptes oberts al grup Banc Sabadell a nom
del mateix titular.

Per a més informació o fer-te client de Banc Sabadell, contacta amb un gestor especialitzat i identificat
com a membre del teu col·lectiu professional:

M’interessa

sabadellprofesional.com

900 500 170
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