A Sabadell Professional volem treballar en PRO de vostè. Per això mantenim un acord de col·laboració amb la
Fundació Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears per oferir-li uns avantatges
exclusius en la contractació de productes financers.
Aquest només és un exemple, però n'hi ha molts més.
Truqui’ns al 900 500 170, identifiquis com a membre del seu col·lectiu professional, organitzem una reunió i
comencem a treballar.

Treballar en PRO de vostè és
financiar-li el préstec Estudis-Master
• Tipus d’interès fix: 5,00%. TAE: des de 5,23%.*
• Import: el cost total dels seus estudis.
• Termini: fins a 10 anys.
• Amortització en 12 quotes l’any. Possibilitat de període de carència en la devolució del capital fins
a 5 anys.
• Comissió d’obertura: 0,50%.
• Sense comissió d’estudi.
• Disposicions: si el pagament dels seus estudis s’ha de fer a l’inici de cada curs escolar, pot
sol·licitar que el préstec es faci en diferents quantitats parcials de l’import sol·licitat. D’aquesta
manera, només paga interessos sobre l’import utilitzat.
La TAE pot variar en funció del termini de devolució.
* TAE del 5,23% per a un import sol·licitat de 10.000 euros a retornar en 10 anys sense carència, a un tipus d’interès del 5,00% nominal anual, amb 119 quotes mensuals de 106,07
euros i 1 última quota de 105,53 euros. Import total degut: 12.777,86 euros. El càlcul de la TAE inclou la comissió d’obertura del 0,50% i la comissió d’estudi del 0%.
TAE del 8,33% per a un import sol·licitat de 10.000 euros a retornar en 3 mesos sense carència, a un tipus d’interès del 5,00% nominal anual, amb 2 quotes mensuals de 3.361,15 euros
i 1 última quota de 3.361,16 euros. Import total degut: 10.133,46 euros. El càlcul de la TAE inclou la comissió d’obertura del 0,50% i la comissió d’estudi del 0%.
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Treballar en PRO de vostè no només és oferir-li un compte amb condicions preferents. És anar més
lluny.

