
És un préstec personal sent el sistema d’amortització utilitzat el sistema francès amb pagament de quotes constants mensuals (que podran variar amb les revisions de tipus d’interès), compostes per capital i interessos.
(1) En cas de cotitularitat l’import del préstec serà per un màxim conjunt de tots els titulars de 20.000 €. En cas de disposar d’un crèdit nòmina, el límit màxim conjunt dels dos productes serà de 15.000 €.
(2) Revisió del tipus d’interès trimestral. En cas que el prestatari es retardi en el pagament de les quantitats vençudes aquestes reportaran un interès de demora que serà el que resulti d’incrementar en dos punts per-
centuals (2,00%) al tipus nominal d’interès vigent en cada moment. Aquest interès es liquidarà mensualment.
(3) TAEVariable des de 7,02% fins a 8,71%. TAEVariable calculades respectivament per a un import del préstec de 20.000 €, un termini de 84 mesos, amb una comissió d’obertura de 200 €, resultant 83 
quotes mensuals de 296,90 € i una última quota de 296,92 €, amb un import dels interessos de 4.939,62 €, un cost total del crèdit de 5.139,62 € i un import total degut de 25.139,62 €; i de 5.000 €, amb 
un termini de 12 mesos, una comissió d’obertura de 50 €, resultat 11 quotes mensuals de 431,46 € i una última una quota mensual de 431,48 €, un import dels interessos de 177,54 €, un cost total del crèdit 
de 227,54 € i un import total degut de 5.227,54 €. TAEVariable calculades amb l’Euribor a tres mesos del mes d’octubre de 2020 publicat pel BCE: -0,5091%. TAEVariable calculades sota la hipòtesi que 
els tipus de referència no varien. Aquestes TAEVariable variaran amb les revisions trimestrals del tipus d’interès. Les TAEVariable varien en funció del termini de l’operació.
(4) L’amortització anticipada pot ser total o parcial, si l’amortització és parcial, haurà de correspondre almenys a dues quotes de capital.
(5) El préstec serà amortitzat mitjançant quotes mensuals comprensives d’interessos i amortització de capital.
(6) El T.I.N. 6,4909% calculat amb l’Euribor a tres mesos del mes d’octubre de 2020 publicat pel BCE: -0,5091%.
(7) El compliment d’aquests requisits no implica la concessió automàtica del préstec. Amb posterioritat a la recepció de la sol·licitud, es durà a terme una anàlisi del risc que determinarà si és possible concedir-ho.
Family Banker® és una marca registrada de Banca Mediolanum S.p.A.

CONDICIONS
• Import de Finançament1: Mínim 5.000 € / Màxim 20.000 €.

• Disposició total dels fons a l’inici del préstec. 

• Tipus d’Interès Variable2: Euribor a 3 mesos + 7%3.

• TAEVariable: des de 7,02% hasta 8,71%.

• Comissió d’Obertura:  1%. Mínim de 50 € amb un màxim de 200 €.

• Sense comissió d’estudi ni de cancelació anticipada4.

• Termini: Des de 12 mesos, fins a 7 anys. 

• Pagament quotes: Mensual5.
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FINANÇAMENT

EXEMPLES

• Import del Préstec: 10.000 €.

• Termini: 12 mesos.

• Comissió d’Obertura: 100 €.

• Tipus d’Interès6: 6,4909%.

• Import Total Degut: 10.455,06 €.

• Quota Mensual: 11 quotes de 862,92 €  
i una última quota de 862,94 €. 

• Import dels interessos: 355,06 €

• Cost total del crèdit: 455,06 €.

• TAEVariable: 8,71%.

REQUISITS7

• Ser treballador per compte d’altri, per compte propi o societats professionals (amb aval client persona física). 

• Tenir una antiguitat mínima de 6 mesos com a client de Banco Mediolanum. 

• Tenir ingressos nets declarats, entre els titulars, superiors a 30.000 € nets anuals.

• Tenir domiciliats en els últims 6 mesos, ingressos recurrents derivats de la seva activitat professional a Banco Mediolanum 
(nòmina, pensió, factures, etc.) per un import mensual de 1.000 €.

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.

Per a més informació

Contacta amb el teu Family Banker® / Agent Representant.

Truca al Servei de Banca Telefònica al 902 152 595

Visita la nostra web: www.bancomediolanum.es

Aconseguir el que vols és més fàcil
si tens més llibertat.

EXEMPLE 1

• Import del Préstec:  10.000 €. 

• Termini: 84 mesos.

• Comissió d’Obertura: 100 €. 

• Tipus d’Interès6: 6,4909%.

• Import Total Degut: 12.569,89 €. 

• Quota Mensual: 83 quotes de 148,45 €  
i una última quota de 148,54 €. 

• Import dels interessos: 2.469,89 €.

• Cost total del crèdit: 2.569,89 €.

• TAEVariable: 7,02%.

TAEVariable calculades sota la hipòtesi que els tipus de referència no varien. Aquestes TAEVariable variaran amb les revisions 
trimestrals del tipus d’interès. La TAEVariable varia en funció del termini de l’operació.

EXEMPLE 2


