
EL MEU PROPI 
COMPTE

SERVEIS BANCARIS 

La importància d’estalviar.

(1) Tot tipus d’interès anual aplicable 0,50% (0,50% T.A.E.) per als primers 100.000 €. Per el saldo que excedeix 100.000 € s’aplicarà un interès anual de 0%. Exemple: En el supòsit que el Client contractés el compte 
amb data 01/04/2023, per a un saldo mitjà en compte de 25.000 €, calculat per a un període de liquidació d’1 any, s’aplicarà un 0,50% T.I.N. anual. (0,50% T.A.E.). Se li abonaria una remuneració bruta de 
125,23 €. La Liquidació d’interessos seria el 31/05/2023 i 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 el cas d’un saldo mitjà en compte 
de 150.000 € s’aplicaria un 0,50% T.I.N anual per als primers 100.000 € i un 0% T.I.N anual per al saldo que excedeix 100.000 €, resultant-ne una T.A.E. de 0,33 %, calculat per a un període de liquidació 
d’1 any, i la remuneració bruta és de 500,91 €. 

(2) En arribar la majoria d’edat seran les mateixes que per al Compte Zero, el compte amb 0% T.I.N anual (0% T.A.E). No disposa de serveis addicionals com talonaris o targetes. Tampoc no admetrà domiciliació de nòmina, 
rebuts o semblants.
*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 la cobertura que els fons esmentat és de fins a 100.000 € com a màxim 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-hi els tipus de 
canvi corresponents. 

Family Banker® és una marca registrada de Banca Mediolanum S.p.A.

El Meu Propi Compte és la millor manera d’ensenyar als més menuts de la casa la importància de l’estalvi i el valor dels diners.

Un aniversari, un sant o qualsevol data especial pot ser el moment perfecte per obrir el seu compte d’estalvi i 
escoltar-li dir: “Ja sóc gran i tinc El Meu Propi Compte“ o “M’ho he comprat amb diners d’El Meu Propi Compte“.

El Meu Propi Compte és una eina d’estalvi que ens permetrà formar els nostres infants en la cultura de la il·lusió, 
l’esforç i la perseverança.

El Meu Propi Compte serà el seu primer pas cap a un futur pròsper i prometedor.
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Aquest número és indicatiu del risc del 
producte, sent 1 / 6 indicatiu de menor 
risc i 6 / 6 de major risc.

Classificació del meu Propi 
Compte i Compte Zero.
Banco Mediolanum està adherit 
al Fons de Garantia de Dipòsits 
d’Entitats de Crèdit Espanyol. 
El límit de la cobertura que ofereix 
aquest fons és de fins a 100.000 € 
com a màxim per titular*. 

ELS SEUS PRIMERS 
PROJECTES.

ELS SEUS PRIMERS 
ESTALVIS.

OFERTA EXCLUSIVA PER A CLIENTS  

• Termini de contractació: fins al 30/06/2023.
• Edat de contractació: fins 18 anys.
• Tipus d’interès1 i saldo remunerat:

0,50% TIN anual. De 0 € a 100.000 €.
0% TIN anual. A partir de 100.000 €.

TAE. del 0,50%1 en el supòsit de permanència d’1 any per als primers 100.000 €.
TAE. del 0,33%1 en el supòsit d’1 any de permanència amb un saldo de 150.000 €.
• Liquidació d’interessos semestral.
• Sense comissions de manteniment i administració2.

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.


