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A LA TEVA MIDA

SERVEIS BANCARIS
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Aquest número és indicatiu del risc 
del producte, essent 1/6 indicatiu de 
menys risc i 6/6 de més risc. 

Indicador de risc de:
Compta Evolució, 
Compte Freedom, 
Compte Zero i Compte 
Únic.
Banco Mediolanum està 
adherit
al Fons de Garantia de 
Dipòsits d’Entitats de 
Crèdit Espanyol. El límit 
de la cobertura que 
s’ofereix per aquest Fons 
és de fins a 100.000 € 
com a màxim per titular*. 

El producte gestionat i els fons del pla 
d’aportacions poden tenir un índex 
de risc major que el dels comptes 
esmentats.

EL PROGRAMA 
AMB EL QUAL 
OBTINDRÀS 
MOLTS MÉS 
BENEFICIS

VOLS GAUDIR DE MEDIOLANUM A LA TEVA MIDA?
Per accedir al programa MEDIOLANUM A LA TEVA MIDA i beneficiar-te dels seus avantatges només has de complir 
amb com a mínim una de les tres condicions: 

• Ser titular d’un producte gestionat1 comercialitzat per Banco Mediolanum.
• Ser titular d’un pla d’inversió d’aportacions periòdiques2 a fons nacionals o internacionals comercialitzat
per Banco Mediolanum. 
• Ser titular d’un préstec o crèdit3.
I triar una de les següents opcions segons les teves necessitats:
• Tenir la nòmina o pensió domiciliada sense import mínim.
• Fer un ingrés mensual mitjançant una transferència per import igual o superior a 700 € i complir amb alguna de les 

següents obligacions:
- Domiciliar dos rebuts per import mínim de 250 €4 al mes.
- Fer compres i/o enretirar efectiu per un import anual igual o superior a 3.000 €.
- Ser prenedor d’una pòlissa d’assegurances de Generali comercialitzat per Banco Mediolanum.

• Domiciliar dos rebuts per import mínim de 250 €4 al mes i complir amb alguna de les següents obligacions:
- Fer compres per un import anual igual o superior a 3.000 €.
- Ser prenedor d’una pòlissa d’assegurances de Generali comercialitzat per Banco Mediolanum.

PER QUÈ FORMAR PART DEL PROGRAMA MEDIOLANUM A LA TEVA MIDA?
Perquè a Banco Mediolanum t’oferim serveis únics pensats exclusivament per a tu i que t’encantarà descobrir.
Avantatges en els serveis bancaris del Programa Mediolanum a la teva mida:
• Cuenta ÚNICA5, Cuenta FREEDOM6 i Cuenta CERO7 (per a Cuenta Cero: T.A.E. 0%) sense cost de manteniment. 
• Targetes de dèbit i crèdit sense cost d’emissió i manteniment8 (Per a Cuenta Cero, només el primer any).
• VIA-T sense cost de manteniment.
• Tindràs transferències9 immediates il.limitades sense cost.

I, a més a més de tots aquests beneficis, gràcies al programa MEDIOLANUM A LA TEVA MIDA, podràs accedir a 
CUENTA EVOLUCIÓN10 contractant un producte gestionat1 comercialitzat per Banco Mediolanum per un import mínim 
de 25.000 €.

(1) Productes gestionats amb un import mínim de 3.000 €: Fons d’Inversió comercialitzats per BANCO MEDIOLANUM, S.A., Assegurances comercialitzades per MEDIOLANUM INTERNATIONAL LIFE dac de Grupo Mediolanum, Plans 
de Pensions i EPSV comercialitzats per BANCO MEDIOLANUM, S.A.
(2) Amb una aportació mínima acumulada de 500 € durant els últims 12 meses.
(3) Tret del Crèdit Nòmina. 
(4) Per verificar l’import d’aquest requisit, es calcularan mensualment els imports dels moviments amb targetes de crèdit o dèbit emeses pel BANC o dels rebuts domiciliats, durant els tres mesos naturals immediatament anteriors al 
moment en què 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 esmentats moviments amb 
targeta o dels rebuts domiciliats és igual o superior, en cada cas, a 750 €, amb independència de la data de l’alta com a client.
(5) Cuenta Única: durant 3 mesos Cuenta Única es remunerarà 3,00% T.I.N anual. Finalitzat aquest termini no hi haurà remuneració. En el supòsit que el Client tingui una permanència d’un any, obtindrà una T.A.E. 
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Per a més informació

del 0,75%. El càlcul de la T.A.E. 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. Remuneració bruta: 112,19 €. Liquidació d’interessos el 31/05/2023, el 
30/11/2023 i una última liquidació suposant que es cancel.la el compte l’últim dia, a partir de la data d’inici.
(6) Cuenta Freedom: Per obtenir remuneració en el compte Cuenta Freedom el patrimoni gestionat a l’Entitat ha de ser igual o superior a 50.000 €. Durant 3 mesos el saldo de Cuenta Freedom es remunerarà al 3,00% 
TIN des dels 15.000 € i fins a 100.000 € i de 0 a 15.000 € no es remunerarà. Finalitzat aquest termini es remunerarà al tipus d’interès vigent en aquell moment per a Cuenta Freedom, que actualment és de 0,60% TIN 
anual a partir de 15.000 € fins a 100.000 € i 0,30% TIN anual a partir de 100.000 € fins a 200.000 €. Exemple: En el supòsit que el Client contractés el compte l’01/04/2023 i tingués una permanència d’un any, man-
tenint-hi un saldo mitjà en compte de 125.000€, obtindria una TAE del 0,86%. Se li abonaria una remuneració bruta de 1.075,97 €. La Liquidació d’interessos seria el 31/05/2023, el 30/11/2023 i una última liquidació 
suposant que es cancel.la el compte l’últim dia, a partir de la data d’inici. En cas de no complir amb les condicions esmentades anteriorment en patrimoni gestionat, vegeu altres supòsits a www.bancomediolanum.es. 
(7) Cuenta Cero: 0% T.I.N. anual. 0% T.A.E. En el supòsit d’una pertinença d’1 any, mantenint-hi un saldo en compte de 10.000 €. Exemple: En el supòsit que el Client contractés el compte l’01/04/2023 i tingués una 
permanència d’un any, mantenint-hi un saldo en compte de 10.000 €, obtindria una TAE del 0,00%. Se li abonaria una remuneració bruta de 0,00 €. La Liquidació d’interessos seria el 31/05/2023, el 30/11/2023 i 
una última liquidació suposant que es cancel.la el compte l’últim dia, a partir de la data d’inici. 
(8) Sense cost d’emissió i manteniment. En cas que el compte vinculat sigui el de Cuenta Cero: Targetes VISA Dèbit: Primer any sense comissió d’emissió i manteniment, anys successius 9 euros. Targetes VISA Classic i Oro: Primer any 
sense comissió d’emissió i manteniment. Anys successius sense comissió d’emissió i manteniment per a un volum de compres superior a 3.000 € en el cas de la Visa Classic i 5.000 € de la Visa Oro. En cas contrari el cost serà de 25 
euros i 70 euros respectivament.
(9) 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 €).
(10) Cuenta Evolución: TAE de l’1,40%. En el supòsit d’una pertinença d’1 any, mantenint-hi un saldo en compte de 10.000 €. Exemple: En el supòsit que el Client contractés el compte l’01/04/2023 i tingués una per-
manència d’un any, mantenint-hi un saldo en compte de 10.000€, obtindria una TAE de l’1,40%. Se li abonaria una remuneració bruta de 140,25 €. La Liquidació d’interessos seria el 31/05/2023, el 30/11/2023 i una 
última liquidació suposant que es cancel.la el compte l’últim dia, a partir de la data d’inici. Per a la part del saldo entre 0 € i 1.000 € el compte tindrà una remuneració del 0% TIN anual. Per a la part del saldo entre 
1.000 € i 5.000 € el compte tindrà una remuneració del 1% TIN anual. Per a la part del saldo entre 5.000 € i 10.000 € el compte tindrà una remuneració del 2% TIN anual. I per a la part del saldo superior a 10.000 
€ el compte tindrà una remuneració del 0% TIN anual. 

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 amb domicili a efectes d’aquest contracte a Barcelona, Avinguda 
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 a l’Entitat Asseguradora MEDIOLANUM INTERNATIONAL LIFE 
DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, Sucursal a Espanya, amb CIF W0071457F i autoritzada amb clau E0141 per la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions (d’ara endavant, “DGSFP”). BANCO MEDIOLANUM està autoritzat 
com a Operador de Banca-Assegurances Vinculat per la 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/pui.aspx) i té concertada una Assegurança de Responsabilitat Civil en els termes establerts en la normativa aplicable. Actualment, BANCO MEDIOLANUM té subscrit contracte d’agència vinculada amb les Entitats Asse-
guradores 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. Així mateix, s’informa que BANCO MEDIOLANUM forma part de Grupo Mediolanum España, la societat matriu de la qual, 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 y Gasset, 22 - 5a planta, 28006 Madrid. Telèfon: +34 91 431 66 45 - Fax: +34 91 575 57 28. Correu electrònic: fogade@fgd.es, www. 
fgd.es. El límit de la cobertura que ofereix l’esmentat 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.  

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 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.


