
I no dubtis a conèixer les nostres assegurances de viatge, vida(2)

i tot el que necessitis mentre estudies!

Cada soci, la raó de ser

(1) Quotes mensuals resultants de l’amortització d’un crèdit curs de 4.000 euros en un termini de 10 mesos. Sense comissió d’estudi. Aplicant un tipus d’interès del 0,00% i una comissió d’obertura 
de 50 euros, l’import total carregat serà de 4.050 euros (TAE: 2,787%). Condicions vàlides segons tarifes vigents i fins al final de 2016. Prèvia  autorització expresa de Caixa d’Enginyers.

(2) Assegurances contractades amb Caixa d’Enginyers Vida, Companyia d’Assegurances i Reassegurances, SAU, CIF A-64097892, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, en el tom 39.627, foli 81, 
full B-348.651. Societat Anònima Unipersonal, de nacionalitat espanyola, amb domicili a Casp, 88, 08010 Barcelona. Amb la intermediació de Caixa d’Enginyers, Operador de Bancassegurances Vinculat, 
SLU, inscrit en el registre de mediadors de la DGSPF amb el codi OV0052. Consulti asseguradores a http://bit.ly/CaixadEnginyersAssegurances. 

Per a més informació vine a la nostra oficina de Girona al Carrer Emili Grahit, 10, o 
truca al 972 416 458. 
Persona de contacte: Jordi Puig - jordi.puig@caixa-enginyers.com 

0,00%
(TAE des de
 2,787%)(1)

Tipus d’interès

Caixa d’Enginyers CrediEstudi

Necessites crèdit per als teus estudis?

Import màxim: import de la matrícula o fins a 
4.000 euros.
Tipus d’interès: 0,00%.
Termini de devolució: 10 mesos.
Comissió d’obertura: 50 euros pagament únic.
Sense comissió d’estudi.

Requisits:

Ser major de 16 anys. En cas que sigui menor de 18 anys, el 
préstec haurà d’incloure un cotitular major d’edat.

Acreditar un nivell d’ingressos o bé incloure un cotitular que 
pugui acreditar uns ingressos suficients per a la valoració de 
riscos.

No constar al RAI/ASNEF o en qualsevol altre registre públic de 
morositat.

Documentació necessària dels titulars:

Còpia del DNI o NIE.

Dues últimes nòmines i declaració de l’IRPF.

Justificant de matrícula del curs a realitzar.

Exemple de càlcul de les quotes: per a una matrícula de 4.000 euros, 
les quotes resultants seran de 400 euros.

És necessari fer-se soci de Caixa d’Enginyers (cost de l’alta: 9,01 euros, 
únic pagament inicial).

A Caixa d’Enginyers te’l donem!




