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Más información: OFICINAS BBVA.
Oferta válida para componentes del colectivo
https://www.bbvacolectivos.com/7488/evic
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Gaudeix de les condicions especials que t’oferim pel fet de
ser estudiant de la
UVIC - UNIVERSITAT CENTRAL DE CATALUNYA

Préstec Cotxe

El teu cotxe nou, més fàcil

T'oferim finançament en condicions preferents per comprar-te el teu cotxe nou**.

5,25% TIN*

TAE 7,62%
Des de 5,25% TIN / 7,62% TAE amb nòmina domiciliada a BBVA i segur de protecció de pagaments
BBVA fins 7,25% TIN / 8,08% TAE sense complir condicions de bonificació.*

 

Import: Des de 3.000 € fins a 75.000 €.■

Termini de devolució: des de 12 mesos fins a 120 mesos.■

Comissió d'obertura sobre el capital prestat: 1% (mínim 90 €).■

Comissió de cancel·lació anticipada total o parcial sobre l'import amortitzat anticipadament, sempre■

que el termini que quedi no superi els dotze mesos: 0,50%. Resta: 1,00%.

 

 

Demana'l a la teva oficina BBVA identificant-te com a membre del teu Col·lectiu.

Oferta vàlida per a altes des de l’01-05-2022 fins al 31-08-2022

LEGAL PRÉSTEC COTXE

*Vàlid per a préstecs amb nòmina domiciliada o ingressos recurrents iguals o superiors a 600 € i Seguro de Protección
de Pagos BBVA, mantenint els dos requisits tota la vigència del contracte. Finançament subjecte a aprovació per BBVA.
Exemple per a import de 13.000 € a 60 mesos i edat 40: TIN 5,25%/TAE 7,62%. Import de la prima única finançada de
l'assegurança: 494,02 €. Quotes mensuals constants de 256,20 €. Import total deutor 16.045,76 €.

Mateix exemple, sense mantenir tots dos requisits tota la vigència del contracte: TIN 7,25%/TAE 8,08%. Quotes
mensuals constants de 258,95 €. Import total deutor 15.712,11 €.

En tots els casos: comissió d'obertura sobre el capital prestat 1,0% (mínim 90 €), cancel·lació anticipada total o parcial
sobre l'import amortitzat anticipadament, sempre que el termini que quedi no superi els dotze mesos: 0,50%. Resta:
1,00%. Despesa mensual correu 0,75€.

**Cotxe nou o usat fins a 36 mesos d'antiguitat des de la data de matriculació

Asseguradora: BBVA Seguros, S.A., de seguros y reaseguros, inscrita al Reg. de la Direcció General d’Assegurances i
Fons de Pensions amb la clau C-0502. Mediador: BBVASEGUROS, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS y BBVA
MEDIACIÓN, OPERADOR DE BANCA-SEGUROS VINCULADO, S.A., inscrita al Reg. Administratiu Especial de Mediadors
d'assegurances de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions amb la clau OV-0060. Concertada
Assegurança de Responsabilitat Civil i disposa de capacitat financera.
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