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Finançament
Préstec Exprés Estudis
Préstec sense interessos que podràs obtenir de forma ràpida i àgil.
Ideal per a fer front a les despeses anuals de la matrícula, amb una amortització sense sorpreses.
Import Mínim 500 Euros. Cost anual
estudis i altres despeses
relacionades

Comissió Obertura 3.00 %

Imp. Mín. Obertura 40 €

Comissió Estudi 1.50 %

Imp. Mín. Estudi 10 €

Termini Amortització 10 Mesos
Interès

0.00 %

Préstec Estudia Curs a Curs
Permet finançar qualsevol dels estudis realitzats a la Universitat així com les despeses de manutenció, viatges o material de formació
que comporten aquests estudis.
Finança els teus estudis curs a curs, en una sola operació, sense necessitat de demanar un préstec cada any.
Import Cost anual dels estudis més
despeses de manutenció,
viatges, material de formació.
Termini Amortització 6 Anys
Índex Inicial EURIBOR OFICIAL
Diferencial Inicial
Observacions

Índex Revisió EURIBOR OFICIAL

Periodicitat Amortització Mensual

Diferencial Revisió 5.95 %

Comissió Obertura 1.00 %

Periodicitat Revisió Anual

Comissió Estudi 1.00 %

Liquidació Cànon francès

5.95 %
Les disposicions s'han d'amortitzar fins a 12 mesos, i es pot incorporar una carència de fins a 11 mesos. La comissió
d'obertura s'aplicarà a cada disposició.

Préstec Estudia
Permet finançar estudis superiors realitzats a la Universitat així com les despeses de manutenció, viatges o material de formació que
comporten aquests estudis. Amb aquest préstec, si vols, podràs pagar solament interessos mentre estudies i retornar l'import quan
finalitzis (termini màxim de 10 anys per a Graus i 8 per a Màster).
Import Cost total dels estudis més
despeses de manutenció,
viatges, material de formació.
Termini Amortització 5 Anys
Termini Carència 5 Anys
Termini Total Màxim
Observacions

Índex Inicial EURIBOR OFICIAL

Periodicitat Revisió Anual

Diferencial Inicial 5.95 %

Periodicitat Amortització Mensual

Índex Revisió EURIBOR OFICIAL

Comissió Obertura 1.00 %

Diferencial Revisió 5.95 %

Comissió Estudi 1.00 %

10 Anys

Carència opcional de fins a 5 anys per a Grau i 3 per a Màster. Es podran realitzar disposicions durant els 4 primers
anys. La comissió d'obertura es cobrarà per cada disposició. Cada any es pot disposar del cost dels estudis de l'any.

Préstec Màster Erasmus+
Facilitar la mobilitat dels estudiants europeus per a realitzar un màster en una Universitat d'un altre païs, mitjançant la cocessió de
préstecs sense cap tipus d'aval i en condicions preferents.
Aquest finançament es beneficia del recolzament de la Unió Europea, en virtut del "Programa Màster Erasmus+".
Import 12.000 Euros per a màster
d'un any i 18.000 per a màster
de més d'un any
Garantia Personal sense aval
Termini Amortització 6 Anys

Termini Total Màxim 6 Anys

Comissió Estudi 0.00 %

Interès 5.15 %

Comissió Amortització 0.00 %

Periodicitat Amortització Mensual

Comissió Cancel.lació 0.00 %

Comissió Obertura 1.00 %

Termini Carència 3 Anys
Observacions

Es realitzarà una única disposició. Per a másters d'un any el termini d'amortització és d'un màxim de 5 anys i la
carència de 2 anys. Disposes d'un període d'espera de fins a 12 mesos durant el que pots deixar de pagar quotes.

Altres
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Documents que ha d'aportar l'estudiant per a la sol·licitud del préstec:
-DNI i NIF
-Full de Nòmina i Declaració de Renda del titular
-Si no es disposa de nòmina: Full de Nòmina i Declaració de Renda de l'avalador

Observacions:
Condicions i tarifes vàlides en la data d'impressió i subjectes a modificació segons l'evolució del mercat. Les Operacions de Crèdit i les seves condicions es
concediran en funció d'un estudi particularitzat de l'acreditat i de la seva vinculació, seguint els criteris habituals de CaixaBank, S.A., "la Caixa". Respecte a
les assegurances, la informació està subjecte a les condicions de cada pòlissa i a les condicions de subscripció.
Últims valors publicats dels índexs oficials en la data de impressió de l'oferta: EURIBOR OFICIAL .154, Deute Públic 2-6 Anys 3.304, IRPH-Entitats 2.117
(*) Informació no disponible en català
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