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Más información: OFICINAS BBVA.
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https://www.bbvacolectivos.com/7488/evic

1

Gaudeix de les condicions especials que t’oferim pel fet de
ser estudiant de la
UVIC - UNIVERSITAT CENTRAL DE CATALUNYA

Préstec estudis

Préstec estudis ofereix la possibilitat de finançar la matrícula i els estudis dels teus fills (escoles,
intercanvis a l’estranger, estudis universitaris, màsters, estudis de postgrau, etc.)

3,95% TIN

TAE 4,09 %
 

Condicions:

Import: des de 3000 € fins a 75.000 €.■

Termini de retorn: des de 12 mesos fins a 96 mesos.■

Període de carència: mínim 12 mesos, màxim 60 mesos■

Període d’amortització: un cop acabat el període de carència,  comença el període d’amortització.■

Sense comissió d’obertura sobre el capital prestat. ■

 

 

Més informació

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

LEGAL PRÉSTEC ESTUDIS

Finançament sotmès a aprovació per BBVA.  T'expliquem com seria el finançament dels teus estudis amb un préstec de
9.000 € per retornar en 5 anys i disposició total a l'inici: 3,95% TIN / TAE 4,09%. Període de carència: 3 anys. Total
interessos durant el període de carència: 1.068,40 €. Quotes d'interessos mensuals durant període de 3 anys: 31,17 € o
29,22 € depenent dels dies del mes*. Període d'amortització: 2 anys. Quotes d'amortització mensuals: 24 quotes de
390,62 €. Import total per tornar: 10.482,38 €. Per al càlcul de la TAE s'han tingut en compte les despeses de correu:
0,70 € mensuals.

Si s'ha d'obrir un compte corrent exclusivament per a la gestió d'aquest préstec, i si no es compleixen les condicions
perquè aquest compte no tingui comissió de manteniment, aquesta comissió serà de 120 € anuals. Per tant, la TAE seria
del 5,79% i el cost total seria d'11.082,38 €; total interessos durant període de carència: 1.068,40 €.

*La quota d'interessos mensuals pot variar depenent dels dies del mes corresponent a la liquidació de la quota mensual.

https://www.bbva.es/ca/personas/productos/prestamos/prestamo-estudios.html
https://www.bbvacolectivos.com/7488/evic

