
(1) Tipus d’interès aplicable si es compleixen les condicions nomenades anteriorment en el moment de la contractació i del venciment del dipòsit. En el cas que es compleixin les condicions indicades, el dipòsit es remunerarà a l’1,990% TIN 
(2,00% TAE). El càlcul de la TAE s’ha realitzat per a un dipòsit de 30.000 €. Remuneració bruta: 298,50 €. En cas contrari es remunerarà el tipus d’interès que l’entitat tingui previst en aquest moment per als Dipòsits a Termini estàndard a 6 
mesos (IPF a 6 mesos): 0,10% TIN (0,10% TAE). El càlcul de la TAE s’ha realitzat per a un dipòsit de 10.000 € i amb una remuneració bruta: 5 €. Liquidació en cas de cancel·lació total anticipada: se li remunerarà al 0,00% TIN (0,00% TAE).
(2) Un titular podrà contractar més d’un dipòsit, sempre que la suma dels imports contractats no superi el màxim de 50.000 € establert.
(3) Per a formar part del programa Mediolanum a la teva Mida el client ha de complir algun dels següents requisits: 
- Ser titular d’un producte gestionat comercialitzat per Banco Mediolanum, amb un import mínim de 3.000 €. Es consideren productes gestionats les Assegurances comercialitzades per MEDIOLANUM INTERNATIONAL LIFE DAC de Grup
Mediolanum i els Fons d’inversió. Plans de Pensions i EPSV comercialitzats per BANCO MEDIOLANUM, S.A
-Ser titular d’un pla d’inversió d’aportacions periòdiques, amb una aportació mínima acumulada de 500 € en els últims 12 mesos, a fons nacionals o internacionals comercialitzats per Banco Mediolanum. 
-Ser titular d’un préstec o crèdit, a excepció del Crèdit Nòmina.
I, a més, triar una de les següents opcions segons les necessitats del Client:
 1. Tenir la nòmina o pensió domiciliada sense import mínim.
 2. Realitzar un ingrés mensual mitjançant una transferència per import major o igual a 700 € i complir amb alguna de les següents obligacions:

 2.1 Domiciliar dos rebuts per import mínim de 250 € al mes. (Per a verificar l’import d’aquest requisit, es calcularan mensualment els imports dels rebuts domiciliats, en els tres mesos naturals immediatament anteriors al moment 
en què es compleixin les condicions per a ser client del programa “MEDIOLANUM A LA TEVA MIDA”. Es considerarà que es compleix l’import d’aquest requisit si en aquest període l’import mínim dels rebuts domiciliats és igual o 
superior a 750 €, amb independència de la data de l’alta com a client.)

  2.2. Realitzar compres i/o retirar efectiu per un import anual igual o superior a 3.000 €.
  2.3. Ser tomador d’una pòlissa d’assegurances de Generali comercialitzada per Banco Mediolanum.

 3. Domiciliar dos rebuts per import mínim de 250 € al mes (Per verificar l’import d’aquest requisit, es calcularan mensualment els imports dels rebuts domiciliats, en els tres mesos naturals immediatament anteriors al moment en que es 
compleixin les condicions per ser client del programa “MEDIOLANUM A LA TEVA MIDA”. Es considerarà que es compleix l’import d’aquest requisit si en aquest període l’import mínim dels rebuts domiciliats és igual o superior a 750 €, amb 
independència de la data de l’alta com a client) i complir amb alguna de les següents obligacions:

  3.1. Realitzar compres per un import anual igual o superior a 3.000 €.
  3.2. Ser tomador d’una pòlissa d’assegurances de Generali comercialitzada per Banco Mediolanum.
Banco Mediolanum, S.A. (d’ara endavant, “BANCO MEDIOLANUM”) amb CIF A58640582, seu social al Carrer Roger de Llúria núm. 19, 2on, 46002 València, i a efectes de la seva activitat de distribució a Barcelona, Avda. Diagonal, 668-670, i inscrit 
en el Registre Mercantil de València, Tom 10.379, Foli 1, Full V-178506, Inscripció 2ona, actua com a Operador de Banca- Assegurances Vinculat per la Direcció General d’Asseguradora i Fons de Pensions (en endavant, “DGSFP”) i inscrit amb la 
clau OV0087 en el Registre Administratiu de Distribuïdors d’Assegurances i Reassegurances de la DGSFP (http://www.dgsfp.mineco.es/es/Distribuidores/PUI/Paginas/default.aspx).
BANCO MEDIOLANUM té concertada una Assegurança de Responsabilitat Civil en els termes establerts en la normativa aplicable. En l’actualitat, BANCO MEDIOLANUM té subscrit contracte d’agència vinculada amb les Entitats Asseguradores 

CARACTERÍSTIQUES 
• Rendibilitat: fins a un 2% TAE (1,990% TIN anual)1.
• Termini de contractació: fins al 31/03/2023 o fins a esgotar-ne la disponibilitat: 30.000.000 €. 
• Durada: 6 mesos.
• Aportacions2: Mínima de 2.000 €. Màxima de 50.000 €. 

CONDICIONS
• Només per a nous clients de BANCO MEDIOLANUM des de l’01/08/2022.
• En el moment del venciment, com a mínim un dels titulars del dipòsit ha de formar part del programa MEDIOLANUM 

A LA TEVA MIDA3.
• El dipòsit no admet aportacions addicionals, ni cancel·lacions parcials.
• Per a persones físiques. 

LIQUIDACIÓ D’INTERESSOS 
•	Liquidació d’interessos al venciment: fins a un 2% TAE (1,990% TIN anual)1 si al Client compleix amb els requisits 

explicats anteriormente. En cas contrari, es remunerarà el tipus d’interès que l’entitat tingui previst en aquell moment 
per als Dipòsits a Termini estàndard a 6 mesos (IPF a 6 mesos).

• Liquidació en cas de cancel·lació total anticipada:
- En el supòsit de cancel·lació del dipòsit abans del venciment estipulat el tipus d’interès del dipòsit quedarà fixat, des 

del seu inici, al 0,00% T.I.N. (0% T.A.E.)1.

SERVEIS BANCARIS                                                                                                 

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*. 

Amb el Dipòsit 2.0 a 6 mesos per a nous clients pots aconseguir fins a un 2% TAE (1,990% TIN anual1). 
Fins al 31 de març de 2023. 

El reemborsament, 
rescat o devolució anticipada 
d’una part o de tot el 
principal invertit estan 
subjectes a comissions 
o penalitzacions. 

DIPÒSIT 
2.0 a 6 mesos
Nous clients

Publicitat

(1,990% TIN anual)1

TAE Dipòsit

2% TAE
Aconsegueix fins a un
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Banco Mediolanum, S.A. - R.M. de Valencia, T. 10.379, F.1, H. V-178506, 
Inscripción 2ª  N.I.F. A-58.640.582 - Nº 186 del Registro de Bancos y Banqueros.

MEDIOLANUM INTERNATIONAL LIFE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, Sucursal a Espanya amb CIF W0071457F i autoritzada per la DGSFP amb clau E0141,; i amb GENERALI ESPAÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS, amb CIF 
A28007268, i autoritzada per la DGSFP amb clau C0072; i amb MAPFRE ESPAÑA, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A, amb CIF A28141935, i autoritzada per la DGSFP amb clau C0058. Així mateix, s’informa que BANCO MEDIOLANUM 
forma part del Grup Mediolanum España, la societat matriu de la qual, BANCA MEDIOLANUM S.p.A., posseeix la totalitat del capital de l’Entitat Asseguradora MEDIOLANUM INTERNATIONAL LIFE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY.

*Banco Mediolanum està adherit al Fons de Garantia de Dipòsits d’Entitats de Crèdit C/ José Ortega i Gasset, 22 - 5a planta, 28006 Madrid. Telèfon: +34 91 431 66 45 - Fax: +34 91.575 57 28. E-mail: fogade@fgd.es, www.fgd.es. El límit de la 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 a l’Entitat o, en cas de dipòsits nominats en una altra divisa, el seu equivalent aplicant els tipus de canvi corresponents.
Family Banker® és una marca registrada de Banca Mediolanum S.p.A. 
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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


