Oferta Financera 1er. Trimestre 2012 de Barclays per Pares i Mares de:

ESCOLA IPSI

Compte Oportunitat Escoles

(01.3516)

De devolució1 dels rebuts de l’escola IPSI
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De devolució en els rebuts domiciliats següents:
Llum
Aigua
Gas
Telèfon fix i mòbil
Internet
De comissiones:
Manteniment i administració.
Ingrés de xecs en €.
Transferències nacionals.
Transferències internacionals en euros a països de la UE fins a 50.000 €.
Emissió i renovació de targeta de dèbit i targeta de crèdit Barclays.

Per poder accedir a tota aquesta oferta, cal domiciliar la seva nòmina al compte per un import de 900 € nets
mensuals com a mínim.
I si la seva nòmina és superior a 2.500 € nets mensuals, pregunti’ns pel nou Compte Premier Life de Barclays.

Préstec Bonificat Tipus Fix

(16.3623)

7,20% TIN (9,90% TAE )
1
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Cal domiciliar nòmina o ingressos recurrents i contractar una assegurança de protecció de pagaments . En cas de no
4
contractar-la, el tipus d’interès inicial serà del 8,45% (9,09% TAE ). Cal presentar DNI i les dues últimes nòmines 5

-

Comissió d’obertura: 1%.
Comissió d’estudi: 0%.
Des de 12 fins a 96 mesos.
Mínim de 3.000 i màxim de 45.000€.

COMPTE: Oferta aplicable només a persones físiques i un sol compte per titular. Producte dirigit a clients nous, tot i que les persones que ja siguin clients de
Barclays disposen de condicions d’accés especials, creades amb l’objectiu que es beneficiïn d’aquests avantatges. A la seva oficina Barclays l’informaran de
quines són. 1 La devolució del 3% dels rebuts principals té la consideració de rendiment del capital mobiliari dinerari, subjecte a la corresponent retenció a compte.
L’import màxim de la devolució dels rebuts al compte serà de 600 € anuals. PRÉSTEC: Oferta vàlida per a treballadors fixos. Cada sis mesos des de l’obertura del
préstec es revisarà el tipus d’interès i si el client no té la seva nòmina domiciliada o ingressos recurrents, s’incrementarà el tipus d’interès inicial en un 1,25%. Per
tant, el tipus d’interès màxim podria arribar a ser del 9,70% TIN. TAE màxima 10,46% calculada per a un import de 10.000 € a 96 mesos per pagar en 96 quotes
mensuals de 150,16 € amb una comissió d’obertura de 100€. Import total degut: 14.515,25 €. 1TAE calculada per a un import de 10.000 € si es contracta una
assegurança de protecció de pagaments amb una prima única total finançada de 733,40 € (import del préstec: 10.733,40 €) a 8 anys per pagar en 96 quotes
mensuals de 147,41 € amb una comissió d’obertura de 107,33€. Import total degut: 14.258,38 €. 2 Nòmina superior al salari mínim interprofessional vigent a la data
de revisió. 3 El pla de protecció de pagaments és una modalitat composada per dues assegurances de les asseguradores CNP Barclays Vida y Pensiones,
Compañía de Seguros, SA (que ofereix les cobertures de defunció i incapacitat permanent absoluta) i CNP Vida de Seguros y Reaseguros, SA (que ofereix les
cobertures de desocupació, incapacitat temporal i hospitalització). Ambdues assegurances són comercialitzades per Barclays Mediador Operador de BancaSeguros Vinculado, SA, i la seva xarxa de Barclays Bank, SA. Consulti les dades addicionals del mediador d’assegurances al final d’aquesta oferta. La prima única
total d’ambdues assegurances és del 6,833% sobre l’import finançat (aquesta taxa inclou dues assegurances: defunció i incapacitat permanent absoluta, amb una
taxa del 3,18%, i incapacitat temporal, desocupació i hospitalització, amb una taxa del 3,66%). Consulti el preu i totes les cobertures i exclusions d’ambdues
assegurances abans de contractar-les. Aquestes assegurances només poden ser contractades per persones físiques residents a Espanya. 4 TAE calculada per a
un import de 10.000 € a 8 anys per pagar en 96 quotes mensuals de 143,66 € amb una comissió d’obertura de 100€. Import total degut: 13.891,81 €. 5 Barclays
podrà sol·licitar documentació addicional per complir amb la normativa vigent. Les assegurances associades a aquesta oferta són comercialitzades a través de
Barclays Mediador, Operador de Banca-Seguros Vinculado, SA, que està inscrit amb la clau OV-0007 en el Registre especial de Mediadors d’Assegurances de la
Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions, disposa de la capacitat financera i té concertada assegurança de responsabilitat civil professional d’acord
amb l’article 21 de la Llei 26/2006, de 17 de juliol. Barclays Bank, SA, és Xarxa de Distribució del Mediador. Consulti el preu, totes les cobertures i exclusions de
les assegurances abans de contractar-les. Barclays Bank, SA. RM Madrid T3755, F1, F M62564, I, 1381, NIF A47001946. Dom. social plaça Colón, 1, Madrid.
Ofertes de Finançament i concessió de Targetes de Crèdit VISA Barclays sotmeses als criteris habituals d’aprovació de Barclays. Oferta exclusiva per a
clients persones físiques i realitzada amb la finalitat d’informar el col·lectiu i vàlida des de l’1 de Gener fins al 31 de Març de 2012, tots dos inclosos.
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