
Si ets blue, passes de les comissions

Benvingut a blue BBVA
Descobreix el que BBVA t’ofereix i aprofita els teus avantatges exclusius.

A blue BBVA, només pel fet de tenir menys de 20 anys, no pagues comissions. I dels 21 als 29 anys, si 
utilitzes la targeta BBVA, et dónes d’alta a bbva.es i ens facilites el teu correu electrònic i número de mòbil, 
podràs dir adéu a les comissions(1) en tots aquests serveis:

   Compte. 
Sense comissions d’administració i manteniment.

   Xecs i transferències. 
Sense comissions per ingrés i emissió.

   Una targeta de crèdit o de dèbit. 
Sense quota anual.
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(1) Programa Adéu Comissions: Compte sense comissions d’administració i manteniment i amb una targeta sense quota anual per a cada titular 
del compte. Vàlid per a comptes en què: (i) Tots els titulars tenen entre 21 i 25 anys, ambdós inclosos. El primer titular del compte ha de tenir 
contractats: una targeta BBVA i el servei BBVAnet, i informats el telèfon mòbil i l’adreça de correu electrònic. (ii) Tots els titulars de compte tenen entre 
26 i 29 anys, ambdós inclosos. El primer titular del compte ha de tenir targeta BBVA activa, contractat el servei BBVAnet, el telèfon mòbil i l’adreça de 
correu electrònic informada. (iii) Un compte de valors en què hi hagi dipositades més de 500 accions de BBVA i que tingui associada com a compte 
operatiu al Compte. Resta de condicions: consulteu bases del Programa Adéu Comissions protocol·litzades davant notari, a bbva.es/adioscomisiones 
El Banc es reserva la possibilitat de modificar-la o cancel·lar-la en qualsevol moment.
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El teu capital més gran ets tu

(2) Exemple Préstamo Estudios Matrícula blue, import a finançar de 2.700 €, comissió d’obertura: 81 €, comissió d’estudi: 13,5 €, comissió 
màxima anual de 36 € per manteniment i administració del compte. Sense interessos. Import total deutor: 2.812,5 € a satisfer en 9 quotes 
mensuals de 300 €/mes (0% TIN, 10,72% TAE). Exemple Préstamo Máster blue, import a finançar: 30.000 €, comissió d’obertura: 450 €, 
comissió màxima anual de 36 € per manteniment i administració del compte. Import total deutor: 40.453,74 € a satisfer en 120 quotes 
mensuals de 253,77 € els sis primers mesos, prenent com a referència l’Euribor publicat al BOE el 4 de juny de 2013 de 0,298% més zero  
(TIN 0,298% els sis primers mesos) i de 333,09 € els 114 mesos, prenent com a referència l’Euribor publicat al BOE el 3 de febrer de 2015 de 
0,298% més el sis per cent (6,298% TIN). En resulta un TAE variable total de l’operació del 6.48% TAE. Finançament subjecte a l’aprovació prèvia 
de BBVA, informa’t de les condicions a qualsevol Oficina BBVA. Aquest document no és ni una recomanació ni un compromís de BBVA per a la 
contractació dels productes i serveis que s’hi indiquen, ni substitueix la documentació precontractual i contractual. Vigència fins al 31/09/2015.

Amb el teu talent i passió podràs arribar on vulguis. Per això volem ajudar-te amb un 
finançament en les condicions més avantatjoses.

Préstamo Estudios Matrícula blue BBVA(2).

Si vols continuar amb els teus estudis i necessites finançament per pagar la matrícula, tria els 
avantatges del nostre préstec:

 Fins a 6.000 € sense interessos.

  Comissió d’obertura del 3% (mínim 30 €).

 Comissió d’estudi del 0,5%.

  Termini de devolució de fins a 9 mesos.

 Carència total de fins a 6 mesos.

Préstamo Máster blue BBVA(2).

T’agradaria ampliar els teus estudis amb un màster o postgrau?  
Fes-ho amb el finançament de BBVA:

  Fins a 50.000 €.

  Comissió d’obertura de l’1,5%.

 Tipus d’interès: primers 6 mesos Eur. + 0%. Resta Eur. + 6%.

 Termini de devolució de fins a 120 mesos.

  Carència total de fins a 24 mesos.

  Xarxa de Caixers BBVA
  
  Línia blue BBVA 902 15 18 25
  
  bbva.es

   bbva.mobi

   BBVA Contigo

  RR.SS.

Per a tu, sempre estem disponibles
A més de les oficines, a BBVA t’oferim canals alternatius perquè puguis fer les operacions i 
consultes sempre que ho necessitis:
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Descarrega’t ara 
l’app de bbva.es



BBVA wallet, una app perquè paguis 
amb el teu mòbil

Consulta l’Oferta especial de la Universitat de Vic: Marta Roca Fontser 
900 812 622 
marta.roca@bbva.com

Marta Alsina Teixidó
900 812 677 
malsina@bbva.com 

A partir d’ara ja no necessitaràs la cartera per fer les teves compres. Amb BBVA wallet podràs portar 
totes les teves targetes al mòbil i gaudir de moltes més avantatges dels que imagines:

Aquest document conté informació comercial, i no és ni una recomanació ni un compromís de BBVA per a la contractació dels productes i serveis que s’hi indiquen, 
i és independent de la informació precontractual i contractual sobre els productes a què es refereix. Consulta la resta de condicions a qualsevol Oficina BBVA.

Paga amb el teu smartphone: compra a establiments amb tecnologia Contactless de manera 
molt més ràpida, còmoda i segura.

Aconsegueix grans descomptes: estalvia quan compris en moltes botigues i marques. 

Fes les teves compres sense ensurts: pots comprar online amb més seguretat i et protegim 
d’atracaments o usos fraudulents dels teus comptes.   

I a més... pots rebre notificacions cada vegada que compris,  
localitzar en un mapa la botiga en què hagis comprat o finançar 
al moment les teves compres.

Descarrega’t ara mateix l’app a bbva.es/wallet

En cada pas que fas, som amb tu
Entra a la nova bluebbva.com i posa’t al dia de tot el que t’interessa:

Llegeix els sorprenents continguts de bluemagazine sobre frikades, cinema, esports, 
tendències, vida pràctica, etc.

Reflexiona amb els nostres letterings i troba-hi la inspiració.

Segueix les nostres infografies, perquè mai no se’n sap prou.

Motiva’t escoltant les històries en primera persona dels qui sí que ho han aconseguit.

I, per descomptat, la informació per al dia a dia de què ja gaudies:                              
ocupació, formació, habitatge...

I volem que sempre guanyis

Ets dels qui sempre juguen per guanyar? Doncs ara t’ho posem fàcil amb BBVA game. Una 
manera divertida de guanyar premis canviant els punts que acumules per utilitzar bbva.es 
en el teu dia a dia.

A més, si ets molt aficionat al futbol i als esports, ara hem creat un nou look especialment 
pensat per a tu. Es diu Liga BBVA game i t’oferirà més jocs, reptes i la possibilitat de canviar el 
fons de la teva BBVA game per un altre de més futboler.  
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 @blue_bbva

 facebook.com/blue_bbva
 BBVA contigo

 
  Xarxa de caixers BBVA

 Línia Blue 902 15 18 25

 bluebbva.com

 BBVA mobi i apps

Gràcies per confiar en BBVA.


