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Finançament Estudis Postgrau - Interès Variable

CrediEstudis Curs a Curs

CrediEstudis Superiors

Préstec Estrella Express Estudis

Triï ara el curs de postgrau o el màster que l'interessi. "la Caixa" se'l finança amb un únic tràmit.
Permet finançar cursos de postgrau, doctorat o màster en territori espanyol o a l'estranger i totes les despeses relacionades 
(manutenció, viatges, material de formació...).
Ho podrà fer amb una única operació i, d'aquesta manera, s'evitarà haver de tramitar un préstec nou per a cada curs.
El diferencial a aplicar es determinarà en funció de la vinculació del client i del seu perfil de risc, seguint els criteris habituals de "la 
Caixa".

Permet finançar estudis realitzats tant a l'estat espanyol com a l'estranger. També permet finançar les despeses de manutenció, 
viatges o material de formació que comporten aquests estudis. A més, permet disposar anticipadament de beques gràcies a la 
carència.
Els diferencials de l'oferta són mínims i es determinen en funció de la vinculació del client i del seu perfil de risc, seguint els criteris 
habituals de "la Caixa".

Permet finançar estudis tant a territori espanyol com a l'estranger. Poden afegir-se a aquest finançament les despeses de manutenció, 
viatges o material de formació que comporten aquests estudis. 
Permet fer disposicions durant els dos primers anys, sempre que s'hagi habilitat la carència.
Els diferencials de l'oferta són mínims i es determinen en funció de la vinculació del client i del seu perfil de risc, seguint els criteris 
habituals de "la Caixa".

El préstec sense interessos, ràpid i àgil per facilitar el finançament a estudiants universitaris.
Un crèdit sense interessos ideal per fer front del cost anual dels estudis i gaudir d'una amortització sense sorpreses.

Finançament

Import

Garantia

Termini Amortització

Termini Carència

Import

Termini Amortització

Índex Revisió

Import

Termini Amortització

Termini Carència

Termini Total Màxim

Import

Termini Amortització

Interès

8.000 Euros per curs

Personal i productes de 
passiu

6 Anys

3 Anys

Cost anual dels estudis més 
despeses de manutenció, 
viatges, material de formació

6 Anys

EURIBOR OFICIAL

Cost total dels estudis més 
despeses de manutenció, 
viatges, material de formació.

8 Anys

2 Anys

8 Anys

Cost anual de la matrícula i 
petites despeses previsibles 
(llibres, material de formació, 
etc.)

10 Mesos

0.00 %

Termini Total Màxim

Índex Inicial

Índex Revisió

Periodicitat Revisió

Diferencial Revisió

Periodicitat Revisió

Periodicitat Amortització

Índex Revisió

Diferencial Revisió

Periodicitat Revisió

Comissió Obertura

Comissió Estudi

6 Anys

EURIBOR 12M

EURIBOR 12M

Anyal

6.50 %

Anyal

Mensual 

EURIBOR OFICIAL

6.50 %

Anyal

3.00 %

0.00 %

Periodicitat Amortització

Comissió Obertura

Comissió Estudi

Comissió Obertura

Comissió Estudi

Periodicitat Amortització

Comissió Obertura

Comissió Estudi

Imp. Mín. Obertura

Imp. Mín. Estudi

Mensual 

1.00 %

0.00 %

1.00 %

0.00 %

Mensual 

1.00 %

0.00 %

50 €

0 €

Observacions

Observacions

Les disposicions s'han d'amortitzar fins a 12 mesos, i es pot incorporar una carència de fins a 11 mesos. La comissió
d'obertura s'aplicarà a cada disposició.

Carència opcional de fins 2 anys. La comissió d'obertura es cobrarà per cada disposició. Únicament es podran 
realitzar disposicíons durant els primers 2 anys. Cada any es pot disposar del cost dels estudis de l'any.
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Préstec Estrella Carrera - Interès Fix

Facilitar el finançament a estudiants universitaris que hagin aprovat el curs sencer, dintre de l'any anterior.

L'interès es determina en funció de la vinculació del client i del seu perfil de risc, seguint els criteris habituals de "la Caixa".

Compte Corrent Jove

Fins els 26 anys, és la millor forma d'estalviar i tenir un control absolut sobre els teus diners (extractes via electrònica).
Sense comissions de manteniment i administració, quota gratuïta en targetes i amb un interès creixent en funció del saldo. I per 
descomptat, amb tots els avantatges d'un compte corrent: talonari de xecs, targetes, disposicions per caixer, autoservei i Línia Oberta.   

Observacions:

Condicions i tarifes vàlides en la data d'impressió i subjectes a modificació segons l'evolució del mercat. Les Operacions de Crèdit i les seves condicions es 
concediran en funció d'un estudi particularitzat de l'acreditat i de la seva vinculació, seguint els criteris habituals de CaixaBank, S.A., "la Caixa". Respecte a 
les assegurances, la informació està subjecte a les condicions de cada pòlissa i a les condicions de subscripció.
Últims valors publicats dels índexs oficials en la data de impressió de l'oferta:   EURIBOR OFICIAL .255, Deute Públic 2-6 Anys 3.304, IRPH-Entitats 2.436
(*) Informació no disponible en català

Estalvi

Import

Garantia

Termini Amortització

Cost aproximat dels estudis, 
més petites despeses 
previsibles (llibres, 
publicacions, etc.)

Personal i productes de 
passiu.

12 Mesos

Termini Carència

Periodicitat Amortització

0 Mesos

Mensual 

Comissió Obertura

Comissió Estudi

1.00 %

0.00 %

Observacions S'haurà d'aportar certificat acadèmic que acrediti haver aprovat el curs complet, dintre de l'any anterior. 


