
CaixaBank dóna suport als joves que, com tu, 
dediquen la major part del temps a preparar el 
seu futur professional. Per això, posem al teu 
abast un finançament per cursar estudis en 
aquesta universitat. 

Arriba fins on  
et proposis 

 Préstec Estudia Grau/Màster
 Amb aquest préstec, si vols, podràs pagar 

només interessos mentre estudiïs, i tornar 
l’import quan acabis.

 Préstec Exprés Matrícula
 Un préstec sense interessos (TAE 6,90 %) 

que podràs obtenir de manera ràpida i àgil. 
Ideal per fer front a les despeses anuals de 
la matrícula amb una amortització sense 
sorpreses.

T’ajudem a 
continuar 
formant-te

FINANÇAMENT 
D’ESTUDIS

ESTUDIA EN UNA DE LES 
MILLORS UNIVERSITATS

FINANÇA ELS TEUS  
ESTUDIS



Tots els préstecs estan subjectes als criteris de concessió de risc de CaixaBank.

a. Préstec Estudia Grau/Màster:

Exemple representatiu: TAE variable 3,613 % calculada per a un préstec de 10.000 € (revisió anual d’interessos), a disposar d’una sola 
vegada. TIN 3,311 % variable (*). Termini dos anys. Import total degut 10.373,54 € (capital 10.000 € + interessos 348,54 € + comissió 
d’obertura 25 €). Import de les quotes mensuals 431,18 € i una última de 431,40 €. L’exemple ha estat calculat sense carència. 

Exemple representatiu: TAE variable 3,466 % calculada per a un préstec de 10.000 € (revisió anual d’interessos), a disposar d’una sola 
vegada. TIN 3,311 % variable (*). Termini cinc anys. Import total degut 10.889,34 € (capital 10.000 € + interessos 864,34 € + comissió 
d’obertura 25 €). Import de les quotes mensuals 181,07 € i una última de 181,21 €. L’exemple ha estat calculat sense carència.

b. Préstec Exprés Matrícula:

Exemple representatiu: TAE fixa del 6,901 % calculada per a un préstec de 10.000 €. TIN 0 %. Termini deu mesos. Import total degut 
10.300 € (capital 10.000 € + interessos 0,00 € + comissió d’obertura 300 €), sense carència. Import de les quotes mensuals: 1.000 €. 

* Tipus d’interès referenciat a l’euríbor oficial (-0,189 %) publicat al BOE núm. 293 de 2 de desembre de 2017. Aquesta TAE variable 
s’ha calculat suposant que els índexs de referència no varien; per tant, aquesta TAE variable fluctuarà amb les revisions del tipus d’interès.

L’import total degut amb carència és superior a l’import total sense carència.

Promoció vàlida fins al 31-12-2018.

NRI: 2288-2018/09681 
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A continuació, et detallem les característiques dels diferents préstecs per tal que triïs el 
que millor s’adapti a les teves necessitats:
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www.CaixaBank.cat

Per a més informació, 
consulta www.CaixaBank.cat


