
Amb l’objectiu de donar suport als joves 
que, com tu, es volen preparar per al futur 
professional, posem a la teva disposició diferents 
opcions de fi nançament perquè triïs la que millor 
s’adapti a les teves necessitats d’estudi: grau, 
màster o postgrau. 

Arriba fi ns on et proposis  
 Préstec Estudia Grau/Màster 

 Amb aquest préstec, si vols, podràs pagar 
només interessos mentre estudiïs, i tornar 
l’import quan acabis.  

 Préstec Exprés Estudia 
 La manera més ràpida i àgil de fi nançar els 

estudis cada any en dotze quotes mensuals, 
per no haver d'assumir un pagament únic. 

 Préstec Màster Erasmus+ 
 Per finançar un màster en un altre país 

europeu. No importen els teus ingressos, 
pots sol·licitar el préstec sense cap tipus 
d’aval. A més, comences a pagar un any 
després d’acabar els estudis.

T’ajudem a 
continuar 
formant-te

DIFERENTS OPCIONS DE 
FINANÇAMENT

PRÉSTECS PER A GRAUS, 
MÀSTERS O POSTGRAUS

PRÉSTEC 
ESTUDIA



Préstec Estudia 
Grau/Màstera

Préstec Exprés 
Estudiab

Préstec Màster 
Erasmus+c

Import matrícula 
i despeses 
vinculades*

matrícula 
i despeses 
vinculades*

matrícula i despeses 
vinculades*

màx. 12.000 € per a 
màster fins a 1 any

màx. 18.000 € per a 
màster > 1 any

Termini total màxim 10 anys grau 

8 anys màster

12 mesos 7,5 anys màster 1 any

9,5 anys màster > 1 any

Carència màxima  
de capital**

5 anys grau 

3 anys màster

no fins a un any després 
de finalitzar els estudis

Termini d’amortització màxim 5 anys 12 mesos 5 anys màster 1 any

6 anys màster > 1 any

Tipus d’interès euríbor***  
+ 5,95 %

0 % 5,15 %

TAE variable des del 
6,806 %

des del 
12,215 %

5,53 %

Comissió d’obertura 1 % 3 % 1 %

Comissió d’estudi 1 % 3 % 0 %

Comissió d’amortització 0 % 0 % 0 %

Comissió de cancel·lació 0 % 0 % 0 %

Tots els préstecs estan subjectes als criteris de concessió de risc de CaixaBank. 

a. Préstec Estudia Grau/Màster

Exemple representatiu: TAE variable 6,806 % calculada per a un préstec de 8.000 € (revisió anual d’interessos), a disposar d’una sola vegada. 
TIN 5,761 % variable. Termini cinc anys. Import total degut: 9.386,50 € (capital 8.000 € + interessos 1.226,50 € + comissió d’obertura 80 €  
+ comissió d’estudi 80 €). Import de les quotes mensuals 153,77 € i una última de 154,07 €. L’exemple ha estat calculat sense carència. 

Exemple representatiu: TAE variable 8,036 % calculada per a un préstec de 8.000 € (revisió anual d’interessos), a disposar d’una sola vegada. 
TIN 5,761 % variable. Termini dos anys. Import total degut 8.648,90 € (capital 8.000 € + interessos 488,90 € + comissió d’obertura 80 € 
+ comissió d’estudi 80 €). Import de les quotes mensuals 353,70 € i una última de 353,80 €. L’exemple ha estat calculat sense carència. 

b. Préstec Exprés Estudia

Exemple representatiu: TAE fixa 12,215 % calculada per a un préstec de 2.000 €. TIN: 0 %. Termini d’amortització: dotze mesos. Comissió 
d’obertura: 3 %. Comissió d’estudi: 3 %. Import total degut: 2.120 € (capital 2.000 € + interessos 0 € + comissió d’obertura 60 € + 
comissió d’estudi 60 €). Import de les quotes mensuals: 11 quotes de 166,67 € i una de 166,63 €.

c. Préstec Màster Erasmus+

La carència pot ser total o de capital mentre es cursen els estudis. Una vegada finalitzats els estudis, hi ha dotze mesos addicionals de 
carència de capital. Carència màxima de 30 mesos per a màsters de fins a un any i de 42 mesos per a màsters de més d’un any. A més, 
disposes d’un període de dotze mesos durant tota la vida del préstec en què podràs deixar de pagar les quotes; al final del període de 
carència total es capitalitzen els interessos i es torna a calcular la quota dels venciments pendents. Exemple representatiu calculat per a 
un préstec de 12.000 € a un termini de set anys i comissió d’obertura de l’1 % (120 €). TAE: 5,53 %. TIN: 5,15 %. Quota mensual dels 
primers 24 mesos de carència: 51,50 € (només interessos). 59 quotes de 227,28 € i una de 227,30 €. Import total degut: 14.992,82 €. 
Aquest finançament es beneficia del suport de la Unió Europea en virtut del mecanisme de garantia per a préstecs establert al Reglament 
de la UE 1288/2013, del Parlament Europeu i del Consell, pel qual el programa Erasmus+ s’estableix com el programa de la Unió Europea 
per a l’educació, la formació, la joventut i l’esport. Préstec concedit amb el finançament del Banc Europeu d’Inversions. 

* El finançament de la matrícula de cada curs s’ha d’acreditar amb documentació oficial de l’escola on es fan els estudis i on es mostri 
l’import i la durada d’aquests estudis.

** La carència de capital és opcional. L’import total degut amb carència és superior a l’import total sense carència.

*** Tipus d’interès referenciat a l’euríbor oficial (-0,189 %) publicat al BOE número 2 de 2 de febrer de 2018. Aquesta TAE variable s’ha 
calculat suposant que els índexs de referència no varien, per tant, aquesta TAE variable fluctuarà amb les revisions del tipus d’interès i pot 
variar en funció del termini. 

Informació vàlida fins al 31-12-2018.

NRI: 2424-2018/09681

A continuació, et detallem les característiques dels diferents préstecs per tal que triïs el 
que millor s’adapti a les teves necessitats:

PRÉSTEC ESTUDIA

Per a més informació, 
consulta www.CaixaBank.cat


