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Estudis que es poden acollir al
CrediCompte Formació* de Sabadell
Consumer (Grup Banc Sabadell)
Graus
•
•
•
•

Direcció Hotelera
Prevenció i Seguretat Integral
Turisme
Turisme en anglès

Màsters Universitaris
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arxivística i Gestió de Documents
Auditoria de Comptes i Comptabilitat
Didàctica del xinès per a hispanoparlants
Direcció i Organització de Turisme d´Esdeveniments
Gestió d´Empreses Hoteleres
Gestió Esportiva/Sport Management
Gestió Turística del Patrimoni Cultural
Medicina Transfusional i Teràpies Cel.lulars i Tissulars
Polítiques Socials i Acció Comunitària
Teledetecció i Sistemes d'Informació Geogràfica
Unió Europea - Xina: Cultura i Economia

Màster Propis
•
•
•
•

Criminalistica
Gestió de la Qualitat i la Seguretat Alimentària
Gestió de Riscos i Emergències
Gestió i Planificació Estratègica en Organitzacions de
Seguretat
• Grafoanàlisi Europea, Grafística, Grafopatologia i
• Grafologia Forense

Altres estudis
Formació continuada: postgraus i cursos
*CrediCompte Formació és una línia de crèdit destinada al finançament
de matrícules en centres formatius

Ara la Fundació UAB paga els interessos de la teva matrícula
mitjançant el CrediCompte Formació* de Sabadell Consumer
(Grup Banc Sabadell)

PUBLICITAT

Condicions de l’oferta
• Tràmits senzills i en el propi centre. La signatura del contracte
haurà de ser presencial a la universitat.
• Resposta de la sol·licitud en 24 hores
• Elecció del dia de pagament
• No és necessari obrir compte al Banc de Sabadell; tu tries
l’entitat de domiciliació
• Pagament en 3, 4, 5, 6, o 9 mesos**.
**Exemples d’opcions a triar:
3, 4 i 5 mesos SENSE INTERESSOS TIN 0% (TAE 0%)
-Exemple finançament i PVP de 4.500€:
Comissió d’obertura 0% TIN 0%. TAE 0%. Import total finançat, a
pagar i preu total a terminis per l’estudiant 4.500€, mensualitats
de 1.500€ (3 mesos), 1.125€ (4 mesos) i 900€ (5 mesos). Cost
total del crèdit i import dels interessos 0€. Preu d’adquisició al
comptat 4.500€.
6 mesos SENSE INTERESSOS TIN 0% (TAE 0,86%)
-Exemple finançament i PVP de 4.500€:
Comissió d’obertura 11,25€ (0,25%) a pagar amb la primera
quota. TAE 0,86%. Primera mensualitat de 761,25€. Les cinc
mensualitats restants de 750€ cadascuna. Total interessos 0%.
Cost total del crèdit 11,25€. Import total a pagar i preu total a
terminis per l’estudiant 4.511,25€. Preu d’adquisició al comptat
4.500€.
9 mesos SENSE INTERESSOS TIN 0% (TAE 3,06%)
-Exemple finançament i PVP de 4.500€:
Comissió d’obertura 56,25€ (1,25%) a pagar amb la primera
quota. TAE 3,06%. Primera mensualitat de 556,25€. Les vuit
mensualitats restants de 500€ cadascuna. Total interessos 0%.
Cost total del crèdit 56,25€. Import total a pagar i preu total a
terminis per l’estudiant 4.556,25€. Preu d’adquisició al comptat
4.500€.
Finançament subjecte a l’aprovació de Sabadell Consumer
Finance, SAU. Oferta vàlida fins al febrer del 2022.
Pel càlcul de les quotes s’ha utilitzat el sistema d’amortització
francès, quotes periòdiques i constants.
Documentació necessària:
-Fotocòpia DNI (titular i 2n signant)
-Fotocòpia de la llibreta d’estalvis o rebut domiciliat
-Fotocòpia justificant d’ingressos (nòmina per assalariats i
declaració de la renda i IRPF 130-131 per autònoms)

Per a més informació, truca’ns o envia’ns un correu electrònic a
fuab.formacio.financament@uab.cat.
També pots consultar al web les ofertes de beques o ajuts que
pots sol·licitar.

