Préstec Màster Erasmus+

Comença a pagar
un any després
d’haver acabat
els estudis

Garantia personal
sense aval

Ara, cursar un màster en
qualsevol país europeu
està a l’abast de tothom

• Import

Si vols cursar un màster en una
universitat europea, ara és més fàcil
amb el Préstec Màster Erasmus+.
Tant se val l’edat o els ingressos que
tinguis: podràs demanar el préstec
sense cap mena d’aval. I el millor de
tot és que començaràs a pagar un any
després d’haver acabat els estudis.

• Condicions de finançament

Característiques del préstec
• Requisits
· Ser resident d’un país del Programa
Erasmus+.
· Cursar el màster en una institució
d’educació superior reconeguda en un
país del programa que no sigui el de
residència de l’estudiant.
· Que el país de destinació no sigui el
mateix en el qual s’han obtingut les
qualificacions per accedir al màster.
• Què pots finançar?
Pots finançar tant les despeses d’inscripció
com les vinculades al màster: manutenció,
viatges, material de formació, etc.

Informa-te’n a
www.microbanklacaixa.es o en
qualsevol oficina de ”la Caixa”

Informació vàlida
en la data d’impressió:
juny del 2015.

· 12.000 € per a un màster de fins a 1 any
· 18.000 € per a un màster de més d’1 any

· Interès fix del 5,15% anual
· Garantia personal sense aval
· Comissió d’obertura de l’1% (sense cap
comissió d’estudi, amortització anticipada
ni cancel·lació)
· Quotes mensuals
• Termini
En funció de la durada del màster, els terminis
d’amortització seran els següents:
· Per als màsters d’1 any, 2 anys de carència
de capital més 5 anys d’amortització del
préstec
· Per als màsters de més d’1 any, 3 anys
de carència de capital més 6 anys
d’amortització del préstec
A més, tens un període de 12 mesos, durant
tota la vida del préstec, en els quals podràs
deixar de pagar les quotes.1

El banc social de ”la Caixa”
MicroBank, a través del seu model de banca
social sostenible, ofereix microcrèdits i
altres serveis ﬁnancers adreçats a fomentar
l’activitat productiva, la creació d’ocupació
i el desenvolupament personal i familiar,
tenint en compte sobretot els projectes que
contribueixen a un desenvolupament social o
mediambiental sostenible.

TAE del 5,53%, calculada per a un préstec de 12.000 € a un termini de 7 anys i amb una comissió d’obertura de
l’1%. L’import total endeutat, que inclou la quota, les comissions i els interessos, és de 14.992,85 €. La quota
dels 24 primers mesos de carència és de 51,5 € mensuals (només interessos), mentre que la resta de quotes són
de 227,28 €. TAE del 5,47%, calculada per a un préstec de 18.000 € a un termini de 9 anys i amb una comissió
d’obertura de l’1%. L’import total endeutat, que inclou la quota, les comissions i els interessos, és de 23.923,29 €.
La quota dels 36 primers mesos de carència és de 77,25 € mensuals (només interessos), mentre que la resta de
quotes són de 291,14 €. Aquest finançament es beneficia del suport de la Unió Europea en virtut del Mecanisme
de Garantia per a Préstecs que estableix el Reglament de la UE 1288/2013 del Parlament i el Consell europeus,
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. Concessió subjecta als criteris de risc de l’entitat. Acord vigent fins al mes de maig del 2017
o fins que s’arribi als 30.000.000 de €. 1. Quan s’acabi el període de carència total, es capitalitzen els interessos
i es torna a calcular la quota dels venciments pendents. NRI: 1221-2015-09681

