OFERTA FINANCERA DE BANCO SANTANDER PER
ACCEDE A LA VIVIENDA QUE DESEES CON UNA HIPOTECA CREADA PARA TI

ALS MEMBRES DE COL·LEGI D’AMBIENTÒLEGS
PERSONA DE CONTACTE
Joaquim Codina Vilaró

DATA: NOV. 2010

NÚM. DE COL·LECTIU: 014-0856
P. Gràcia 7, 2 Barcelona 08007

93.401.14.85

jcodinav@gruposantander.com

DOMICILIEU LA NÒMINA I DEIXEU DE PAGAR COMISSIONS DE SERVEIS1
Beneficieu-vos del pla Volem ser el teu banc
- 0 euros en comissions de serveis1
indefinidament amb un compte corrent en què
deixeu de pagar comissions d’administració i
manteniment.

I, A MÉS, PER PERTÀNYER AL
COL·LECTIU:

TARGETA DE CRÈDIT

BOX GOLD
LA TARGETA BLINDADA
Amb un estalvi de 50 euros2

I gaudiu de la targeta de dèbit gratuïta.

1. Comissions no financeres. Benefici de caràcter no contractual. Consulteu-ne les bases a les oficines del Santander o a www.bancosantander.es.
2. La quota d’emissió és gratuïta. A partir del segon any, quota anual de renovació: 50 euros.

APROFITEU-VOS DE CONDICIONS EXCLUSIVES DE FINANÇAMENT I ESTALVI

PRÉSTEC1 NÒMINA COL·LECTIUS 6X6

PRÉSTEC PERSONAL COL·LECTIUS

IMPORT: fins a sis nòmines (màx. 12.000 euros).

IMPORT: des de 1.800 euros fins a 60.000 euros.

TERMINI MÀXIM: 36 mesos.

TERMINI MÀXIM: 8 anys.

INTERÈS: 0% els sis primers mesos i a partir
del setè mes un tipus d’interès del 10,50%, TAE
7,74%.
COMISSIÓ D’OBERTURA: 0%.

INTERÈS: 9,95%, TAE1 10,73%.

1. Termini màxim de 36 mesos. 0% d’interès els sis primers mesos. A partir del setè mes, amortització
mensual de 30 quotes, que consten de capital més interessos (10,50%). TAE 6.000 euros en un termini
de 36 mesos 7,74%, 0% en comissió d’obertura. TAE 6.000 euros en un termini de 12 mesos 3,91%, 0%
en comissió d’obertura. Subjecte a la domiciliació de nòmina.

COMISSIÓ D’OBERTURA: 1,00%.
DESPESES D’ESTUDIS I INF: exempt.
1. TAE 12.000 euros en un termini de vuit anys 10,73%, 1,00% en comissió d’obertura. TAE
12.000 euros a un any 12,52%, 1,00% en comissió d’obertura. Subjecte a la domiciliació

de nòmina.

ACCEDIU A L’HABITATGE QUE VULGUEU AMB UNA HIPOTECA CREADA PER A VOSALTRES

HIPOTECA COL·LECTIUS TIPUS VARIABLE:
IMPORT: fins al 80% del valor de taxació o del

COMISSIÓ D’OBERTURA:

preu de compravenda (s’agafarà l’import més baix).

0,75% principal del préstec.

TERMINI: fins a 30 anys.

COMPENSACIÓ PER

1

DESISTIMENT5

INTERÈS: euríbor + 1,25.

Tipus mínim de sortida per al primer any: 2,75%, TAE:2 3,726%.
És necessari tenir contractat durant la vigència del préstec: domiciliació de la nòmina o els
ingressos,3 dos rebuts principals (electricitat, aigua, telèfon), targeta VISA o 4B,
assegurança Hogar i assegurança Protecció Préstec.4
1. Euríbor hipotecari corresponent al mes d’agost del 2010, publicat en el BOE el 02.09.2010 (1,421%). S’aplicarà el tipus mínim de sortida per al
primer any perquè és superior al tipus d’interès aplicable 2,671%. Revisió anual.
2. TAE segons el tipus mínim que s’ha d’aplicar per al primer any 2,75%, import 150.000 euros, termini de 30 anys i quotes mensuals.
3. Domiciliació de la nòmina o els ingressos mensuals per import mínim de 600 euros.
4. Prima variable, import del primer any: 490,30 euros per a préstecs de 150.000 euros i prestataris de 35 anys. Les assegurances s’han de contractar
amb Santander Seguros y Reaseguros Compañia Aseguradora, SA.
5. En les cancel·lacions subrogatòries, totals o parcials, que es produeixin en els crèdits o préstecs hipotecaris, la quantitat que es percep de l’entitat
creditora en concepte de compensació per desistiment és del 0,50% del capital amortitzat anticipadament quan l’amortització anticipada es produeix
dins dels cinc primers anys de vida del crèdit o préstec. I és del 0,25% del capital amortitzat anticipadament quan l’amortització anticipada es produeix
després dels cinc primers anys de vida del crèdit o préstec.

ACCEDIU ALS COMPTES CÒMODAMENT AMB SUPERNET 2.0
Feu les consultes i operacions bancàries en línia a través de Supernet 2.0, amb la
comoditat de sempre i moltes novetats:
Seguretat en transferències amb confirmació per SMS.
Visualització de rebuts.
Nou servei de borsa amb l’eina revolucionària Santander Broker, servei ofert per Web
Financial Group (gràfics i cotitzacions).
…
Doneu-vos-hi d’alta a www.bancosantander.es i gaudiu gratuïtament de Supernet 2.0 on
vulgueu i quan vulgueu. Supernet 2.0 sempre millorant.

I OBLIDEU-VOS DE PREOCUPACIONS
En exclusiva per a membres del col·lectiu, assegurem la vostra tranquil·litat amb l’oferta
d’assegurances:

VIDA
LLAR
COMPLEMENTÀRIA A PENSIONS
ACCIDENTS

Descompte del 15% durant tota la vida de l’assegurança amb la nòmina o els
ingressos1 mensuals domiciliats.
1. Ingressos mensuals domiciliats per un import mínim de 600 euros.

Identifiqueu-vos com a Membre del COL·LEGI D’AMBIENTOLEGS a qualsevol oficina del Santander i
sol·liciteu-ne més informació, indicant el vostre número de Col·lectiu (014-0856).
Banco Santander - Departament de Col·lectius. Les condicions d’aquesta oferta estan subjectes a les variacions del conveni subscrit amb Banco Santander. La concessió de les operacions està subjecta a la domiciliació de la
nòmina o els ingressos mensuals per un import mínim de 600 euros, que s’han de mantenir durant la vida del préstec, i a l’aprovació de Banco Santander. Les assegurances incorporades en aquesta promoció les ofereix
Santander Seguros y Reaseguros, Compañía Aseguradora, SA i les gestiona Santander Mediación Operador de Banca-Seguros Vinculado, SA, CIF A-28360311, inscrita en el Registre de la Direcció General d’Assegurances i
Fons de Pensions amb el núm. Ov-0042. Responsabilitat civil i capacitat financera cobertes segons la legislació vigent. Banco Santander és Red de Distribución del Mediador.

