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Preguntes freqüents  

FINANÇAMENT MATRÍCULA 

 Sóc estudiant de nou accés, com i on puc seleccionar aquesta modalitat de pagament? 

Cal seleccionar-ho en el moment de formalitzar la matrícula presencial. 

Consulta la documentació necessària a l’apartat de Matrícula de nou accés – Què has de 

portar.  

 

 Sóc estudiant del Tecnocampus i ja he disposat d’aquesta modalitat de pagament el darrer 

curs, la renovació del finançament és automàtica? com  puc continuar amb aquesta 

mateixa modalitat de pagament? 

Si ja vas tramitar el pagament de la matrícula del curs anterior mitjançant el CrediCompte 

Estudi Sabadell Consumer, el titular del finançament rebrà un correu la primera quinzena de 

setembre, a l’adreça electrònica que figurava en la sol·licitud de finançament.  

 

Una vegada iniciat el tràmit segueix les instruccions del correu i introdueix les teves dades. 

Necessitaràs tenir la matrícula en format PDF, l’import de la matrícula i el teu Número 

d’Identificació d’alumne (NIA). En un màxim de 48 hores, t’arribarà un segon correu per 

sol·licitar el codi PIN i finalitzar el procés. 

 

Si sol·licites el finançament mitjançant Préstec Expres Caixabank, la tramitació la podràs fer 

posant-t’hi en contacte  amb qualsevol oficina de CaixaBank, (oficina de referencia 0305 – 

Store Illa Cristina, Avda. Puig i Cadafalch 177, 08303 Mataró, Sra. Laura Carreras). Per a 

més informació 

 

 No he rebut el correu amb les instruccions per renovar el finançament del CrediCompte 

Estudi Sabadell Consumer 

Comprova que no estigui a la carpeta d’Spam (correu no desitjat). En cas contrari, hauràs de 

sol·licitar-ho obrint un tiquet al https://helpdesk.tecnocampus.cat , seleccionant: gestió 

acadèmica > tràmits econòmics,  o enviant un email a lromero@tecnocampus.cat sol·licitant 

el finançament indicant el vostre DNI.  

 

 Sóc estudiant del TecnoCampus i el curs anterior vaig escollir la modalitat de pagament 

únic, com puc escollir per aquesta propera matrícula la modalitat de finançament? 

Un cop hagis formalitzat l’automatrícula, si vols tramitar el finançament mitjançant el 

CrediCompte Estudi Sabadell Consumer, hauràs de sol·licitar-ho obrint un tiquet al 

https://helpdesk.tecnocampus.cat , seleccionant: gestió acadèmica > tràmits econòmics  o 

enviant un mail a lromero@tecnocampus.cat sol·licitant el finançament indicant el vostre 

DNI.  

 

 És necessari un avalador? 

El titular del finançament ha de tenir contracte laboral fix amb una antiguitat mínima d’un 

any i tenir els ingressos en territori espanyol. 

 

https://www.tecnocampus.cat/ca/matricula-nou-acces/que-has-de-portar
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https://www.caixabank.cat/particular/prestecs/prestec-estudis.html
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 Puc seleccionar aquesta modalitat al llarg del curs? 
No, només es pot seleccionar el finançament fins el 15 d’octubre. 

 Quines són les condicions del finançament? 
Consulta les condicions a la nostra pàgina web. 

 
 Sóc estudiant estranger, puc tramitar aquesta modalitat de pagament ? 

Si ets estudiant estranger podràs beneficiar-te d’aquestes condicions especials sempre que 
puguis acreditar residencia i ingressos en el territori espanyol (ja sigui el propi estudiant o 
amb un familiar directe). 

 

 Puc escollir un altre finançament que no sigui d’aquestes dues entitats financeres? 
Sí, en cas d’escollir una altra entitat financera, s’ha de fer el tràmit directament a l’entitat 

escollida per l’estudiant i realitzar el pagament únic a través de la carta de pagament 

(abonaré). 

 És necessari tenir compte obert a l’entitat de finançament? 

En el cas de CrediCompte Estudi Sabadell Consumer es poden domiciliar els rebuts a 

qualsevol compte bancari. 

En el cas de Préstec Expres Caixabank s’ha de ser client de CaixaBank 

 

 Puc triar el nombre de mensualitats per al finançament? 

No. Són 12 mensualitats en el cas de CrediCompte Estudi Sabadell Consumer o 10 en el cas 

del Préstec Expres Caixabank. 

 

 Puc escollir l’import a finançar? 

Pots escollir fer el pagament d’una part de la matrícula i finançar la resta de l’import en un 

únic rebut. Pots sol·licitar la carta de pagament (abonaré) obrint un tiquet al 

https://helpdesk.tecnocampus.cat , seleccionant: gestió acadèmica > tràmits econòmics 

 

 Puc amortitzar parcial o totalment el préstec?  

Sí, sense cap tipus de càrrec. S’ha de posar en contacte directament amb l’entitat financera. 

 

 Es pot ampliar l’import del finançament si he fet ampliació o progressió de matrícula? 

No. En cas que ampliïs matrícula, el pagament serà únic. 

 

 En el cas de sol·licitar reconeixement de crèdits, en quin moment he de demanar el 

finançament? 

Si estàs pendent de convalidacions, el finançament l’hauràs de sol·licitar quan tinguis la 

resolució corresponent i rebis la matrícula definitiva (respectant com a màxim el dia 15 

d’octubre) 
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