
PUBLICITAT 

ESTRENA 
FUTUR
Finança el teu màster o postgrau 
Siguis del banc que siguis 

Credinstant Formació 
Si vols estudiar, que res t’aturi! 

Sabadell Consumer vol acompanyar-te en els projectes importants de la teva vida, com ara els teus 
estudis. Per això, ara et presentem el préstec Credinstant Formació, un préstec per a qui té tot el futur 
al davant, com tu, i amb grans avantatges exclusius: 

• Tria el termini

• Mínima documentació

Avantatges Requisits 
• Préstec amb TIN 0 % per a 12 mesos TAE 8,52%*, 18

mesos TAE 8,89%*o 24 mesos TAE 8,50%*

• Despeses d’obertura finançades.

• Amb la mínima documentació.

• Màxima agilitat: aprovació immediata online o resposta
en 24 hores.

• Tu tries el compte de domiciliació. No cal tenir compte
amb nosaltres.

I ho posem tot en marxa! 

• Ser estudiant i tenir ganes d’estudiar.

• DNI del sol·licitant.

• Justificant del compte bancari.

• Justificant d’ingressos.

Amb Credinstant Formació 

som al teu costat per aconseguir el futur que desitges! 

Exemple Matrícula única de 1.000 € per a 12, 18 i 24 mesos.

Finançament per a 12 mesos1

11 mensualitats de 87,08 € 

1 última quota de 87,12 € 

Import total degut: 1.045 € 

Finançament per a 18 mesos2
 

17 mensualitats de 59,39 € 
1 última quota de 59,37 € 
Import total degut: 1.069 € 

Finançament per a 24 mesos3
 

23 mensualitats de 45,31 € 

1 última quota de 45,37 € 

Import total degut: 1.087,50 € 

*La TAE varia en funció del termini seleccionat, igual que les despeses d’obertura.

1) 12 mesos. Preu de venda al comptat: 1.000 €. Import del préstec: 1.000 €. Despeses d’obertura: 4,5 % finançada en les quotes (45 €), TIN 0,0 % 

i TAE 8,52 %. Import total finançat: 1.045 € en 11 quotes mensuals de 87,08 € i una última quota mensual de 87,12 €. Cost total del crèdit: 45 €. 

Import total degut i preu total a terminis: 1.045 €. 

2) 18 mesos. Preu de venda al comptat: 1.000 €. Import del préstec: 1.000 €. Despeses d’obertura: 6,9 % finançada en les quotes (69 €), TIN 0,0 

% i TAE 8,89 %. Import total finançat: 1.069 € en 17 quotes mensuals de 59,39 € i una última quota mensual de 59,37 €. Cost total del crèdit: 69 

€. Import total degut i preu total a terminis: 1.069 €.

3) 24 mesos. Preu de venda al comptat: 1.000 €. Import del préstec: 1.000 €. Despeses d’obertura: 8,75 % finançada en les quotes (87,50 €), TIN 0,0

% i TAE 8,50 %. Import total finançat: 1.087,50 € en 23 quotes mensuals de 45,31 € i una última quota mensual de 45,37 €. Cost total del crèdit: 

87,50 €. Import total degut i preu total a terminis: 1.087,50 €.

Finançament ofert i subjecte a l’aprovació de Sabadell Consumer Finance, S.A.U. Sistema d’amortització francès. 




