
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crèdit Crèdit Crèdit Crèdit EEEEsssstudis/Màstertudis/Màstertudis/Màstertudis/Màster: : : :     

� Finançament dFinançament dFinançament dFinançament delelelel curs,  curs,  curs,  curs, “Inspector Sènior de Seguretat Industrial”. 

� Import màximImport màximImport màximImport màxim: el cost del curs. 

� Interès fix:Interès fix:Interès fix:Interès fix: 6,50% (TAE 6,697%) 

� TerminiTerminiTerminiTermini màxim màxim màxim màxim: 12 mesos mancança + 24 amortització capital. 

� Comissió oberturaComissió oberturaComissió oberturaComissió obertura: : : : 0,50%, resta de comissions exemptes. 
 

    

Exemple de quotes mensuals per Exemple de quotes mensuals per Exemple de quotes mensuals per Exemple de quotes mensuals per cada 2cada 2cada 2cada 2....999900 euros, segons termini00 euros, segons termini00 euros, segons termini00 euros, segons termini    

Tipus d’interès actual: Tipus d’interès actual: Tipus d’interès actual: Tipus d’interès actual: 6666,50,50,50,50% % % %     

PeríodePeríodePeríodePeríode de mancança de mancança de mancança de mancança    

RestRestRestRestaaaa    d’d’d’d’anysanysanysanys    

              15              15              15              15,,,,71717171 euros euros euros euros    

                                                111122229999,,,,19191919    euroseuroseuroseuros    

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

� Avantatges per domiciliació de nòmAvantatges per domiciliació de nòmAvantatges per domiciliació de nòmAvantatges per domiciliació de nòmina/pensióina/pensióina/pensióina/pensió....    

� Li abonem el 10% de la seva quota de col·legiatLi abonem el 10% de la seva quota de col·legiatLi abonem el 10% de la seva quota de col·legiatLi abonem el 10% de la seva quota de col·legiat....    

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

� TTTTransferènciesransferènciesransferènciesransferències nacionals, en euros sense comissions. 

� Ingrés xecs en euros, Ingrés xecs en euros, Ingrés xecs en euros, Ingrés xecs en euros, domiciliats en una entitat de crèdit financera espanyola sense comissions 

� Devolució del 3% dels seus rebutsDevolució del 3% dels seus rebutsDevolució del 3% dels seus rebutsDevolució del 3% dels seus rebuts (fins a 20€ mensuals dels seus rebuts de llum, gas, telèfon, 

mòbil i Internet). 

� Targetes gratisTargetes gratisTargetes gratisTargetes gratis, tant de dèbit com de crèdit (Visa Classic). 

� Reintegrament gratuïts Reintegrament gratuïts Reintegrament gratuïts Reintegrament gratuïts en els més de 32.000 caixers de la xarxa Servired, amb targeta de dèbit i 

per imports superiors a 60€. En caixers de Banc Sabadell, les disposicions són gratis per qualsevol 

import. 

� El nostre compromís de serveicompromís de serveicompromís de serveicompromís de servei: sense devolució de rebuts domèstics, reposició de targetes en 

menys de 72 hores, gestió gratuïta de canvi de domicili de rebuts en tan sols 30 dies i avisos per 

e-mail o SMS (en cas de manca de saldo). 

Oferta vàlida per domiciliació nòmina, pensió o ingrés regular mensual per un import mínim de 700 euros (excepte menors de 26 anys). 

Se n’exclouen els ingressos procedents de comptes oberts al grup Banc Sabadell a nom del mateix titular. 

    

    

    

    

    

    

 

 

Condicions vigents Febrer 2013. Posteriorment consulti amb la seva oficina. 

 

Línia de préstecs per al finançament d’estudis del  
COL·LEGI D’ENGINYERS TECNICS INDUSTRIALS DE BARCELO NA 

“Inspector Sènior de Seguretat Industrial” 

Ampliï la informació i/o faci els tràmits directament del seu finançamentAmpliï la informació i/o faci els tràmits directament del seu finançamentAmpliï la informació i/o faci els tràmits directament del seu finançamentAmpliï la informació i/o faci els tràmits directament del seu finançament::::    

- trucant  al 902 3902 3902 3902 388883 3 3 3 666666666666 

- a qualsevol oficina de SabadellSabadellSabadellSabadellAtlánticoAtlánticoAtlánticoAtlántico  


