
1. TAE del 7,19% per a un préstec d’un import de 6.000 euros a un termini de 6 mesos i una comissió d’obertura (no finançada) del 2% (120 euros), aplicant un tipus d’interès nominal anual del 0%. Revisió anual. 
Quotes mensuals de 1.000 euros. Import total que es deu: 6.000 euros.
2. TAE del 5,10% per a un préstec d’un import de 6.000 euros a un termini de 10 mesos i una comissió d’obertura (no finançada) del 2,25% (135 euros), aplicant un tipus d’interès nominal anual del 0%. Revisió anual. 
Quotes mensuals: 600 euros. Import total que es deu: 6.000 euros.
Les concessions de les operacions de finançament estan subjectes a l’aprovació prèvia del banc. Els termes, les condicions i les opinions que conté aquest document són merament informatius i orientatius i es faciliten 
a aquests efectes, de manera que aquest document no constitueix cap recomanació per a la contractació.
En compliment de la legislació europea vigent, a la vostra oficina disposeu de la informació normalitzada europea (INE) sobre préstecs.

Amb aquest préstec, ho pots aconseguir, perquè sigui quina sigui la teva meta, t’ajudem a aconseguir-la, amb una 
oferta que et permet disposar del finançament necessari per cobrir totes les despeses derivades dels teus estudis 
universitaris, tant de grau com de postgrau.

Al Santander impulsem el teu futur

Préstec Matrícula Universitats

Si en necessites més informació, truca a la Superlínia, al 915 123 123, 
ves a la teva oficina Santander o entra a bancosantander.es

Un préstec personal amb unes condicions 
financeres molt avantatjoses:

     Tipus d’interès nominal anual: 0%.
     Termini de 6 a 7 mesos:

• Comissió d’obertura: 2%.
• TAE: 7,19%.1 

     Termini de 8 a 10 mesos:
• Comissió d’obertura: 2,25%.
• TAE: 5,10%.2 

     Mínim de 600€, màxim de 12.000€.
     Amortització: mensual.
     Cancel·lació anticipada 0%.
     Despeses d’estudi (GEI): 0%.
     Finalitats:

Estudis:
• Matrícules universitàries d’universitats espanyoles i estrangeres.
• Matrícules de màster/postgrau en universitats o escoles de negocis espanyoles i estrangeres.

Despeses relacionades amb els estudis:
• Equips informàtics: ordinador, tauleta…
• Material didàctic.
• Cursos d’idiomes/d’informàtica.

Manutenció:
• Lloguer i residència d’estudiants.


