PUBLICIDAD

Gaudeix de les condicions especials que t’oferim pel fet de
ser estudiant de la
FUNDACIO PRIVADA UNIVERSITARIA MARTI L HUMA DE
LA GARRIGA

Préstec Màster i cursos
Finança la teva formació a BBVA
A BBVA t'ajudem perquè puguis seguir formant-te amb un curs o un màster.

Euribor + 3,25%
2,92% TIN* / TAE 3,55%
■
■
■
■

■

Import: Des de 1.500 € fins a 75.000 €.
Termini de devolució: des de 12 mesos fins a 8 anys.
Comissió d'obertura: 1,0%.
Comissió per cancel·lació anticipada total o parcial, sempre que el termini que quedi no superi els 12
mesos: 0,50%. Resta 1,00%.
Carència total de capital i interessos màxim de 24 mesos.

Oferta vàlida per a altes des de l’01-01-2022 fins al 30-04-2022
LEGAL PRÉSTEC MÀSTER I CURSOS
*TIN:2,92% / TAE: 3,55% calculada considerant el valor de referència interbancària a un any "Euríbor", publicat en el BOE

Más información: OFICINAS BBVA.
Oferta válida para componentes del colectivo
https://www.bbvacolectivos.com/7488/martilhuma
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el 02-03-2022 ( -0,335 %) i suposant que el dit valor no varia durant tota la vida del préstec, per a un import de 10.000€
a un termini de 60 mesos. Comissió d'obertura 1,0% (Sin mínim). 0,75€ mes correo.'import total que cal pagar en aquest
préstec per a l'import, el termini i el tipus deutor detallat és de 10.904,92 €. Quotes mensuals constants de 179,33€. Si
s'ha d'obrir un compte corrent exclusivament per a la gestió d'aquest préstec i si no es compleixen les condicions perquè
aquest compte no tingui comissió de manteniment, aquesta comissió serà de 120€ anuals. Per tant, la TAE del préstec
seria del 5,93% i l'import total, de 11.504,92 €.
Comissió per cancel·lació anticipada total o parcial, sempre que el termini que quedi no superi els 12 mesos: 0,50%. Resta
1,00%.
La finalitat d'aquest préstec és únicament el finançament de cursos de formació. La contractació d'aquest producte està
subjecta a l'autorització prèvia de BBVA.
Caldrà l’acreditació de pertinença al col·lectiu.
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