Estrena

futur

CrediCompte
Formació

i paga’l còmodament

Podrás finançar tots els cursos
en un sol click
Siguis del Banc que siguis

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

Sabadell Consumer vol acompanyar-te en els projectes importants de la teva vida, com són els
teus estudis.
Per això, ara et presentem el nou CrediCompte Formació, una línea de crédit per a qui té tot el
futur per endavant, com tu, i amb grans avantatges exclusius:
• Fins a 8.000 €
• Mínima documentació

Avantatges

Requisits

•Línea de crèdit amb interès 0 (TIN 0% TAE 5,63%).
•Despeses d’obertura 3% finançat.

I ho posem tot en marxa!

•L'oferta és vàlida per a matrícules de fins a 8.000 €.
•Amb la mínima documentació
•Màxima agilitat: aprovació immediata online o
resposta en 24 hores.
•Tu tries el compte de domiciliació. No és necessari
tenir compte amb nosaltres.

• Ser estudiant i tenir ganes d’estudiar.
•DNI dels teus pares o tutors.
•Justificant del compte bancari.

El curs vinent ja tindràs el CrediCompte Formació concedit
Podrás disposar en un sol click de l’import per al nou curs. Siguis del Banc que siguis!

Exemple

Matrícula única (estudis adscrits a la UPF) per a 12 mensualitats.

Finançament de 1.000 €

Finançament de 5.000 €

Finançament de 8.000 €

11 mensualitats de 85,83 €
1 última de 85,87 €
Import total degut: 1.030 €

11 mensualitats de 429,17 €
1 última de 429,13 €
Import total degut: 5.150 €

11 mensualitats de 686,67 €
1 última de 686,63 €
Import total degut: 8.240 €

Per a més informació: finanexpres@tecnocampus.cat
Finançament ofert per Sabadell Consumer Finance SAU. En 12 mensualitats, import mínim 200 € fins a un import de 8.000 €, Comissió
obertura 3% finançada, TIN 0,00% i TAE 5,63%.
Exemple de finançament: Import matrícula 5.250 €, Comissió obertura 3% finançada, TIN 0,00% i TAE 5,63%. import finançat 5.407,50
€ en 11 quotes mensuals de 450,62 € i una última quota final de 450,68 €, Import total degut: 5.407,50 €. Finançament subjecte a
l’aprovació de Sabadell Consumer Finance SAU.
Sabadell Consumer Finance, S.A.U,. CIF A63574719. con domicilio social en Pl. Catalunya, 1. 08201 Sabadell. inscrita en el Registro
Mercantil de Barcelona tomo 36758, folio 47, hoja B-295423, inscripción 1, a 26 de julio de 2004. Documento publicitario

Centres universitaris adscrits a la

