
Condicions per a préstecs sol.licitats des de 01/04/2023 fins a 30/06/2023.
(1) L’aportació de garanties permet que el tipus d’interès dels préstecs amb garantia sigui més baix, i que la quantitat sol·licitada pugui ser superior a la dels préstecs sense garantia. En aquest cas, les garanties serien 
tots o alguns dels productes gestionats del client a Banco Mediolanum, segons l’import del préstec. Els productes aportats com a garantia es pignoren, és a dir, no es podrien vendre sense el consentiment de l’entitat 
creditícia. Només es pot pignorar el patrimoni gestionat lliure de càrregues (sense pignorar). Es considera Producte/servei gestionat: Fons d’Inversió i Assegurances de Grupo Mediolanum comercialitzats per Banco 
Mediolanum S.A. Els clients hauran de ser persona física, tenir inversions en productes gestionats de Banco Mediolanum i tenir una edat d’entre 18 i 70 anys. El compliment dels requisits no implica la concessió automàtica 
del préstec. Amb posterioritat a la recepció de la sol·licitud, es realitzarà una anàlisi del risc que determinarà si és possible concedir-lo.
(2) L’import màxim a sol·licitar variarà en funció del patrimoni gestionat disponible que es vulgui aportar com a garantia (és a dir, es restaran els productes ja pignorats). En el cas dels fons d’inversió, l’import disponible 
equivaldrà al 70% del valor de cotització. Per a productes d’inversió en forma d’assegurança de vida, l’import equivaldrà al 80% del valor liquidatiu. I per a productes Unit Linked, assegurança de vida amb finalitat 
estalvi, l’import equivaldrà al 60% del valor nominal. En aquest exemple hem considerat el patrimoni del client com a primer titular.
(3) Revisió del tipus d’interès trimestral. En cas que el prestatari s’endarrereixi en el pagament de les quantitats vençudes, aquestes meritaran un interès de demora que serà el que en resulti d’incrementar en dos punts 
percentuals (2,00%) al tipus nominal d’interès vigent en cada moment. L’esmentat interès es liquidarà mensualment.
(4) En cas que l’Euríbor a 3 mesos sigui igual o inferior a 0%, l’interès nominal mínim serà el diferencial aplicable.
(5) TAEVariable des de 5,53% fins a 7,24%. TAEVariable calculades respectivament per a un import del préstec de 90.000 €, un termini de 96 mesos amb un import dels interessos de 19.913,11 € i un cost total del 
crèdit de 20.813,11 €, una comissió d’obertura de 900 €, resultant-ne 95 quotes mensuals de 1.144,93 € i una última quota mensual de 1.144,76 € i un import total carregat de 110.813,11 €; i de 10.000 €, un termini de 
12 mesos amb un import dels interessos de 280,00 € i un cost total del crèdit de 380,00 €, una comissió d’obertura de 100 €, resultant-ne 11 quotes mensuals de 856,67 € i una última quota mensual de 
856,63 € i un import total carregat de 10.380,00 €. TAEVariable i Tipus d’interès calculats amb l’Euríbor a tres mesos d’abril de 2023 publicat el BCE: 3,1790%. 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 i/o l’import de l’operació.
(6) L’amortització anticipada podrà ser total o parcial, si l’amortització és parcial, haurà de correspondre almenys a dues quotes de capital.
(7) El préstec s’amortitzarà mitjançant quotes mensuals comprensives d’interessos i amortització de capital. El sistema d’amortització utilitzat és el sistema francès amb pagament de quotes constants mensuals (que 
podran variar amb les revisions de tipus d’interès), compostes per capital i interessos.
(8) El T.I.N. 5,1290% calculat amb l’Euríbor a tres mesos del mes d’abril de 2023 publicat pel BCE: 3,1790%.
Family Banker® és una marca registrada de Banca Mediolanum S.p.A.

PU
B6

03
85

V8
0

PRÉSTEC AMB GARANTIA 
PER A COTXE 0 EMISSIONS1

FINANÇAMENT

Adquireix el teu vehicle elèctric o híbrid amb etiqueta “0 emissions C02” amb més finançament i millors condicions.  
És la nostra manera de contribuir amb tu a aconseguir un planeta més sostenible.

CONDICIONS
•	Import de Finançament2 en funció del patrimoni gestionat: Mínim 10.000 € / Màxim 90.000 €.

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

•	Tipus d’Interès Variable3: Euríbor a 3 mesos4 + 1,95%5. En cas que l’Euríbor a 3 mesos sigui igual o inferior a 0%, 
l’interès nominal mínim serà el diferencial aplicable.

•	TAE Variable: de 5,53% fins a 7,24%.

•	Comissió d’Obertura: 1%. Mínim de 100 € amb un màxim de 900 €.

•	Sense comissió d’estudi ni de cancel·lació anticipada6.

•	Termini: Mínim 12 mesos / Màxim 96 mesos. 

•	Pagament quotes: Mensual7.

EXEMPLES
EXEMPLE 1

•	Import del Préstec en funció  
del patrimoni gestionat: 90.000 €.

•	Termini: 96 mesos.

•	Comissió d’Obertura: 900 €.

•	Tipus d’Interès8 inicial els 3 primers mesos: 5,1290%.

•	Import Total Degut: 110.813,11 €.

• Import dels interessos: 19.913,11 €.

• Cost total del crèdit: 20.813,11 €.

•	Quotes Mensuals: 95 de 1.144,93 € i una última quota de  
1.144,76 €.

•	TAEVariable: 5,53%.

EJEMPLO 2

•	Import del Préstec en funció  
del patrimoni gestionat: 10.000 €.

•	Termini: 12 mesos.

•	Comissió d’Obertura: 100 €.

•	Tipus d’Interès8 inicial els 3 primers mesos: 5,1290%.

•	Import Total Degut: 10.380,00 €.

• Import dels interessos: 280,00 €.

• Cost total del crèdit: 380,00 €.

•	Quotes Mensuals: 11 de 856,67 € i una última quota de 
856,63 €.

•	TAEVariable: 7,24%.

Menys CO2, menys interessos

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 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.

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 i/o l’import de l’operació.
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