
(1) Passats els tres primers mesos es merita excepcionalment, a la mateixa data que la liquidació d’interessos, una comissió de manteniment semestral del compte fixat en 5 euros/mes si en la data de meritació de la comissió no compleix 
amb alguna de les següents obligacions: Ingressos recurrents (import major o igual a 700 euros/mes) o si algun dels titulars del compte ha contractat com a primer titular productes de gestió per un import superior a 3.000 €, o bé, si la suma 
de les inversions en productes de gestió com a primer titular de tots o alguns dels titulars del compte és per import igual o superior a 3.000 €. Per productes gestionats s’entendran les inversions en Institucions d’Inversió Col·lectiva, inversions 
en forma d’assegurança de vida i en plans de pensions comercialitzats per Banco Mediolanum. En tots els casos els tres primers mesos seran sempre gratuïts.
(2) Durant 3 mesos el Compte Únic es remunerarà al 3,00% TIN anual. Finalitzat aquest termini no hi haurà remuneració. En el cas de què el Client romangués un any, obtindria una TAE del 0,75%, en el cas de pagar una 
comissió demanteniment semestral la TAE seria del 0,45%. El càlcul de la TAE s’ha realitzat per a un saldo mitjà de 15.000 € i tenint en compte que la contractació s’ha realitzat l’01/04/2023 i roman un any complet. Remu-
neració bruta: 112,19 €.
(3) Unió Europea, Liechtenstein, Noruega i Islàndia. En transferències rebudes, despeses a càrrec del beneficiari, la comissió serà del 0,1% s / nominal (mín. 3 €, màx. 300 €).
(4) El segon compte tindrà una remuneració del 0% T.I.N anual (0% T.A.E).

*Banco Mediolanum està adherit al Fons de Garantia de Dipòsits d’Entitats de Crèdit C/ José Ortega y Gasset, 22 - 5ª planta, 28006 Madrid. Telèfon: +34 91 431 66 45 - Fax: +34 91 575 57 28. Email: fogade@fgd.es, www.fgd.es. El límit de co-
bertura oferta per aquest Fons és de fins a 100.000 € com a màxim per titular per al conjunt dels dipòsits d’efectiu en euros en l’Entitat o, en cas de dipòsits nominats en altra divisa, el seu equivalent aplicant els tipus de canvi corresponents.
Family Banker® és una marca registrada de Banca Mediolanum S.p.A.

AQUESTS SÓN ELS TEUS AVANTATGES PER SER NOU CLIENT
• 3 mesos sempre GRATIS1 sense comissions.
• Rendibilitat del 3,00% TIN2 anual durant 3 mesos, fins a 15.000 € de saldo mitjà.
• TAE del 0,75%2. En el supòsit de permanència d’1 any. 
• Liquidació d’interessos el 31/05/2023 i el 30/11/2023 a partir de la data d’inici.
• Termini de contractació: fins al 30/06/2023.
• Per a Persones Físiques.
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Tot el que necessites en un Únic compte.

SENSE COMISSIONS
• En el manteniment del teu compte1. 
• En les teves targetes de dèbit i de crèdit.
• En les teves transferències nacionals.
• En les teves transferències en euros als Estats de l’Espai Econòmic Europeu, fins a 50.000 €3.
• 0 € Serveis de Plick i Bizum.
• En el teu Servei de Banca Telefònica, Banca Mòbil i Internet.
• En les teves alertes SMS per rebre informació de les operacions efectuades i de la situació del teu compte.

I A MÉS
• Si formes part del programa MEDIOLANUM A LA TEVA MIDA descobriràs molts més avantatges que tenim 
 preparats per a tu. 
• Obre el teu segon compte sense comissions i gaudeix de les targetes de sense comissions d’emissió i manteniment4.

1 / 6
Aquest número és indicatiu del risc del 
producte, sent 1 / 6 indicatiu de menor 
risc i 6 / 6 de major risc.

Banco Mediolanum està adherit 
al Fons de Garantia de Dipòsits 
d’Entitats de Crèdit Espanyol. El límit 
de la cobertura oferta per aquest 
Fons és de fins a 100.000 € com a 
màxim per titular*.

Per a més informació

Contacta amb el teu Family Banker® / Agent Representant.

Truca al Servei de Banca Telefònica al 900 800 310

Visita la nostra web: www.bancomediolanum.es

UN COMPTE 
CORRENT  

còmode, complet, 
flexible i amb cost zero1 

que s’adapta a tu.

Classificació del compte Únic
i segon compte.

Banco Mediolanum, S.A. - R.M. de València, T. 10.379, F.1, H. V-178506, 
Inscripció 2ª  N.I.F. A-58.640.582 - Nº 186 del Registre de Bancs i Banquers.
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