Gaudeix de les condicions exclusives que t’oferim pel fet de
ser empleat del
PALAU DE LA MUSICA ORFEO CATALA

Productes per a tu
1 Avantatges Nòmina
1.1 Avantatges Nòmina
Pel sol fet de domiciliar-hi la nòmina, accedeixes als avantatges següents:
●

●
●
●

Compte sense comissions d’administració i manteniment i una targeta sense quota anual. Ingressos i
emissió de xecs en euros i transferències online gratuïts i més de 6.000 caixers a la teva disposició.(1)
A més, aconsegueix un TV 32’ o un SmartPhone.(2)
I accedeix a una bestreta de fins a TRES nòmines i bonificació en préstecs personals i hipoteques.(3)
Amb BBVA Contigo(4) tindràs un gestor personalitzat i un equip de suport a la teva disposició amb què
podràs fer les teves gestions i consultes sense haver d’anar a la oficina. Contacta directament amb el
teu Gestor Contigo per telèfon, des de l’app de BBVA Espanya i per mitjà de bbva.es en horari ampliat
de dilluns a dijous de 9 a 18 h i els divendres de 9 a 15 h, i amb el seu equip les 24 hores del dia, tots els
dies de l’any

BBVA disposa d’una oferta especial i adequada a les teves necessitats.
Validesa des del 01-05-2018 fins al 31-08-2018
(1) Comissions de compte exemptes: administració i manteniment; compensació o ingrés de xecs en euros sobre places
nacionals; emissió de xecs bancaris, sense quota anual de la targeta inclosa en les Bases del Programa, per a cada titular
del compte. Transferències fetes per mitjà de l'app de BBVA, bbva.es i caixers BBVA, per un import màxim de 50.000
euros, corones sueques o leu romanès, a qualsevol país de la Unió Europea, Liechtenstein, Noruega i Islàndia. No s’hi
inclouen les que s’hagin fet en suport magnètic, OMF (ordre de moviments fons) i transferències valor dia de països de la
Unió Europea més Liechtenstein, Noruega i Islàndia, fetes en euros, corones sueques o leu romanès, per un import no
superior a 50.000 €.
(2) Per beneficiar-te de la promoció, a més de domiciliar-hi la nòmina nova per un import igual o superior a 1500 € per al
TV 32’ LG 32LH510B / 1000 € per a l’SmartPhone LG K7 (a triar-ne un dels dos) mitjançant transferència al Compte
BBVA del qual n’ets titular i com a mínim durant 36 mesos, has de tenir-hi un rebut domiciliat o una targeta activa i
subscriure el Butlletí d’Adhesió a la promoció. Consulta les condicions de la promoció a la teva oficina BBVA. El titular no
podrà adherir-se o haver estat adherit abans a una altra promoció. A efectes d’IRPF, el lliurament del TV 32’ LG és un
rendiment de capital mobiliari en espècie. TV 32’ LG: ingrés a compte a càrrec del client de 35,04 € (excepte a Ceuta i
Melilla que serà de 38,54 €). SmartPhone LG: ingrés a compte a càrrec del client de 18,95 € (excepte a Ceuta i Melilla que
serà de 20,84 €). Lliurament gratuït al domicili del client. Aquesta promoció és incompatible amb qualsevol altra
promoció o campanya de BBVA.
(3) Consulta les opcions de finançament al teu abast. Finançament subjecte a l’aprovació de BBVA.
(4) Podràs gaudir de BBVA Contigo si compleixes almenys un d'aquests requisits: tenir nòmina, pensió o ingressos
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recurrents (+ de 1.200 €), tenir productes d'estalvi o inversió (+ de 10.000 €) o tenir productes de finançament (+ de
3.000 €).

2 Comptes i targetes
2.1 Amb la teva nòmina, compte i targeta sense comissions
Aconsegueix una TV 32” LG o un Smartphone LG
RIESGO 1 / 6. Aquest número és indicatiu del risc del producte, i 1/6 és indicatiu de menys risc i 6/6 de més risc.BBVA
està adherit al Fons de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit d'Espanya. La quantitat màxima garantida és de 100.000
€ per la totalitat de dipòsits constituïts al BBVA per persona.

Ara, en fer-te client de BBVA, amb la teva nòmina i els rebuts domiciliats o amb la nòmina domiciliada i
l'ús de la targeta BBVA no pagaràs aquestes comissions (*):

0€
*EN AQUESTES COMISSIONS
En el teu compte: Administració i manteniment.
En la teva targeta de crèdit o dèbit: Sense quota anual.
En altres serveis gratuïts: Ingrés i emissió de xecs en euros. Emissió de remeses en efectiu.

A més, podràs fer transferències en línia de franc (*) i disposaràs de més de 6.000 caixers per treure
diners i realitzar moltes altres operacions.
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I, a més, si domicilies la nòmina a BBVA aconseguiràs un TV32” LG 32LH510B o un Smartphone LG K7
(1).

Validesa des del 01-05-2018 fins al 31-08-2018
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(*) Comissions exemptes: d’administració i manteniment de compte; per emissió de xecs en euros, de compensació i
negociació per ingrés de xecs en euros a places nacionals; transferències fetes a través de l’app de BBVA, BBVA.es i
caixers BBVA, entre estats membres de la Unió Europea més Liechtenstein, Noruega i Islàndia, fetes en euros, corones
sueques o leus romanesos, excloses les transferències en suport magnètic o fitxer, OMFs (Ordre de Moviment de Fons),
transferències Valor Dia i transferències internacionals (exclòs EEE). Sense quota anual de la targeta inclosa en les Bases
del Programa, per a cada titular del compte.
(1) Per beneficiar-se de la promoció haurà de domiciliar la nòmina nova per un import igual o superior a 1500 € per a la
TV32” LG 32LH510B o de 1000 € per al Smartphone LG K7 (a triar-ne un dels dos), mitjançant transferència al Compte
BBVA del qual n’és titular, durant com a mínim 36 mesos. A més, ha de tenir-hi un rebut domiciliat o un targeta activa i
subscriure el Butlletí d’Adhesió a la promoció. Consulta les condicions de la promoció a la teva oficina BBVA. El titular no
podrà adherir-se o haver estat adherit amb anterioritat a una altra promoció. El lliurament de la TV32”LG i l’Smartphone
LG a efectes d’IRPF és un rendiment de capital mobiliari en espècie. TV32” L : ingrés a compte a càrrec del client de 35,04
€ (excepte a Ceuta i Melilla on serà de 38,54 €). Smartphone LG: ingrés a compte a càrrec del client de 18,95 € (excepte a
Ceuta i Melilla on serà de 20,84 €). Lliurament gratuït al domicili del client. Aquesta promoció és incompatible amb
qualsevol altra promoció o campanya de BBVA.

2.2 Assessor BBVA Contigo
El teu assessor quan i allà on vulguis

BBVA et presenta una oferta especial i adequada a les teves necessitats, i peruè la gaudeixis t'hem
assignat BBVA Contigo.

BBVA disposa d'una oferta especial i adequada a les teves necessitats, i perquè la gaudeixis et
presentem.

Amb el Servei BBVA Contigo no cal que vagis al Banc. Perquè pots contactar amb el teu Gestor
Contigo des de l'App de BBVA, des de bbbva.es, per fer còmodament les teves gestions sobre els
comptes, targetes, productes d'inversió, préstec i tot allò que puguis necessitar.
I aprofita tots els seus avantatges, perquè podràs:
●

●

●

●

Cita prèvia: sol·licita una cita prèvia amb el teu gestor reservant en la seva agenda el dia i l’hora que et
vagi més bé. I si vols, pots avançar-li el motiu de la consulta perquè prepari tota la informació
necessària per a quan parleu.
Signatura a distància: signa a distància els contractes dels teus productes còmodament des del mòbil
o l’ordinador. Un cop acordeu les condicions, te’ls enviarà i podràs validar-los de manera segura amb
la teva clau.
Les meves converses: des de l’apartat Les meves converses, a l’app o des del web, podreu
comunicarvos i compartir documentació de forma totalment segura.
Trucada identificada: i a més, si estàs navegant a l’app, podràs contactar amb ells a través de la
trucada identificada. D’aquesta manera, no hauràs de facilitar una altra vegada les claus perquè ja
estaràs identificat.

Qui pot sol·licitar-la?
Podràs gaudir de BBVA Contigo si compleixes almenys un d’aquests requisits:
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●
●
●

Tenir nòmina, pensió o ingressos recurrents (+ de 1.200 €).
Tenir productes d’estalvi o inversió (+ de 10.000 €).
Tenir productes de finançament (+ de 3.000 €).

I si treballes pel teu compte:
●
●

Si pagues amb nosaltres les teves assegurances socials o impostos (+ de 300 €/mes).
O si tens Assegurança d’Autònoms amb nosaltres (+ de 300 €/any).

Per a aquelles qüestions que vulguis tractar directament amb el teu Gestor, el tindràs a la teva
disposició en horari ampliat de dilluns a dijous de 9 a 18h, i els divendres de 9 a 15h. I podràs contactar
amb el teu equip BBVA Contigo les 24 hores del dia, tots els dies de l'any. Les dades de contacte del teu
Gestor sempre les podràs consultar a bbva.es i a l'app.
El servei BBVA Contigo és gratuït.

2.3 BBVA Wallet
La comoditat de tenir les targetes al mòbil

BBVA wallet és una app gratuïta imprescindible al teu smartphone que et permetrà oblidar-te de les
teves targetes físiques perquè ara les tindràs al mòbil i podràs:
●
●
●

Efectuar operacions des del mòbil.
Fer compres en línia amb total seguretat i comoditat.
Pagar amb el mòbil, sense necessitat de treure la targeta de la cartera.

Si encara no tens BBVA wallet, descarrega't ara l'aplicació, crea sense cost la teva targeta Visa wallet
BBVA i sol·licita'n la versió adhesiva per enganxar-la al mòbil.
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Accedeix a aquest enllaç i descobreix tot el que podràs fer amb BBVA wallet.

3 Préstecs personals
3.1 Préstec per a un cotxe
El teu cotxe nou, més fàcil

T'oferim finançament en condicions preferents per a la compra d'un cotxe nou.

5% TIN
TAE 6,99 %
●
●
●
●
●

Taxa d'interès nominal: 5%
Import: Des de 3.000 € fins a 75.000 € .
Termini de devolució: des de 12 mesos fins a 120 mesos.
Comissió d'obertura: 1,0% (mínim de 90 €).
Cancel·lació anticipada total o parcial sempre que el termini que quedi no superi els dotze mesos:
0,50%. Resta: 1,00%.

Demana'l a la teva oficina BBVA identificant -te com a membre del teu col·lectiu.
Validesa des del 01-05-2018 fins al 31-08-2018

Más información: OFICINAS BBVA. colectivos@grupobbva.com
Oferta válida para componentes del colectivo
http://www.bbvacolectivos.com/9591/palaudelamusica

6

Vàlid per a préstecs amb nòmina domiciliada igual o superior a 600 € i Assegurança de Protecció de Pagaments BBVA.
Aquests dos requisits es mantenen durant tot el període de vigència del contracte. Finançament subjecte a aprovació per
part del BBVA. Per exemple, préstec per un import de 20.000 € a 60 mesos adreçat a l’edat de 35 anys: TIN del
5,00%/TAE del 6,99%. Import de la prima única finançada de l'assegurança: 658,67 €. Quota mensual: 377,42 €. Import
total degut: 23.504,15 €. Mateix exemple, si no es compleixen els dos requisits durant tot el període de vigència del
contracte: TIN del 7,00% / TAE del 7,68%. Quota mensual: 396,02 €. Import total degut: 23.961,44 €. En ambdós casos:
comissió d'obertura d'un 1,0%, (mínim de 90 €); cancel·lació anticipada total o parcial sempre que el termini que quedi no
superi els dotze mesos: 0,50%. Resta: 1,00%.
Asseguradora: BBVA Seguros, SA, de Seguros y Reaseguros, inscrita en el Registre de la Direcció General
d'Assegurances i Fons de Pensions, amb la clau C-0502. Mediador: BBVA MEDIACIÓN, OPERADOR DE BANCASEGUROS
VINCULADO, S.A. inscrita en el Registre Administratiu Especial de Mediadors d'Assegurances de la Direcció General
d'Assegurances i Fons de Pensions, amb la clau OV-0060. Té concertada una assegurança de responsabilitat civil i
disposa de capacitat financera.

3.2 Préstec BBVA
Fes realitat els teus projectes

T'oferim finançament en condicions avantatjoses per domiciliar la teva nòmina a BBVA. El préstec que
necessites per reformar casa teva, anar de viatge o qualsevol altre projecte que vulguis emprendre.

6% TIN
TAE 8,13%

●
●
●

Import: des de 3.000 € fins a 75.000 €.
Termini de devolució: des de 12 mesos fins a 96 mesos.
cancel·lació anticipada total o parcial, sempre que el termini que resti no superi els dotze mesos:
0,50%. La resta de casos: 1,00%, sense manteniment anual del compte.

Validesa des del 01-05-2018 fins al 31-08-2018
Vàlid per a préstecs amb nòmina domiciliada igual a 600 € o superior, i Assegurança de Protecció de Pagaments BBVA,
mantenint ambdós requisits durant tota la vigència del contracte. Finançament subjecte a l'aprovació per BBVA. Exemple
per a import de 20.000 € a 60 mesos i edat 35: TIN 6%/TAE 8,13%. Import de la prima única finançada de l'assegurança:
658,67 €. Quota mensual: 386,66 €. Import total deutor: 24.058,03 €. El mateix exemple, sense que es mantinguin tots
dos requisits durant tota la vigència del contracte: TIN 8,0%/TAE 8,76%. Quota mensual: 405,53 €. Import total deutor:
24.675,50 €. En tots dos casos: comissió d'obertura: 1,0% (mínim 90 €), cancel·lació anticipada total o parcial, sempre
que el termini que resti no superi els dotze mesos: 0,50%. La resta de casos: 1,00%, sense manteniment anual del
compte.
Asseguradora: BBVA Seguros, S.A., de Seguros y Reaseguros, inscrita al Registre de la Direcció General d'Assegurances i
Fons de Pensions amb la clau C-0502. Mediador: BBVA MEDIACIÓN, OPERADOR DE BANCASEGUROS VINCULADO,
S.A. inscrita al Registre Administratiu Especial de Mediadors d'Assegurances de la Direcció General d'Assegurances i
Fons de Pensions amb la clau OV-0060. Concertada Assegurança de Responsabilitat Civil i disposa de capacitat
financera.
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3.3 Bestreta Nòmina
Aconsegueix fins a 3 nòmines per a qualsevol necessitat

T'anticipem la nòmina quan et faci falta. Si tens la nòmina domiciliada a BBVA, pots aconseguir fins a 3
nòmines per atendre qualsevol necessitat del teu dia a dia.

0% TIN
TAE 3,70%*
●
●
●
●

Import: Fins a 3 nòmines netes, màxim 6.000 €.
Termini de devolució: fins a 12 mesos.
Comissió d'obertura sobre el capital prestat: 1,50% (mínim 30 €).
Comissió de cancel·lació anticipada total o parcial sobre l'import pendent d'amortitzar 0,50%

Validesa des del 01-05-2018 fins al 31-08-2018
Vàlid per a préstecs amb nòmina domiciliada igual o superior a 600 € i que es mantingui durant tota la vigència del
contracte. Finançament subjecte a l'aprovació de BBVA. Exemple per a un import de 3.000 € a 9 mesos: TIN 0%/TAE
3,70%. Quota mensual 333,33 €. Import total del deute 3.045€. Mateix exemple, sense mantenir la nòmina durant la
vigència del contracte: TIN 8,0%/TAE 12,34% Quota Mensual 344,54 €. Import total del deute 3.145,89 €. En tots dos
casos: Comissió d'obertura sobre el capital prestat 1,5% (mínim 30 €), Comissió de cancel·lació anticipada total o parcial
sobre l'import pendent d'amortitzar 0,50%.

4 Préstecs hipotecaris
4.1 Hipoteca des d'Euríbor + 0,99
Aconsegueix la casa amb què sempre has somiat, amb condicions especials per
pertànyer a aquest col·lectiu

A BBVA t'ajudem perquè aconsegueixis la casa amb què sempre has somiat, i ho fem amb condicions
especials per pertànyer al teu col·lectiu.
●
●
●
●
●

Durant el primer any tindràs un tipus fix X% TIN.
La resta del període, un tipus variable des d'Euríbor +0,99 (1,70% TAE Variable)(1).
Sense comissió d'obertura.
Sense terra.
Fins a 30 anys de termini perquè la paguis còmodament.

I perquè volem posar-t'ho fàcil, pots anar a qualsevol oficina BBVA per demanar un estudi
personalitzat, identificant-te com a membre del teu col·lectiu (aquestes condicions són només per a
tu). També pots trucar-nos al 901 200 120 i t'assessorem.
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Validesa des del 01-05-2018 fins al 31-08-2018
Finançament subjecte a l'aprovació pel Banc. Oferta vàlida per a l'adquisició d'habitatge de sol·licitants residents a
Espanya i per a operacions fins al 80 % del valor de taxació o compravenda (el menor d'ambdós) i 30 anys de termini, en
el cas d'habitatge habitual, o fins al 70 % i 25 anys en cas de segon habitatge. L'edat dels titulars més el termini del
préstec no podrà ser superior a 70 anys.
(1) Tipus fix inicial 1,99 % els 12 primers mesos, resta de períodes Euribor + 0,99% amb revisions semestrals. l’aplicació
del qual, en cada revisió està condicionada a la contractació i el manteniment de la domiciliació de la nòmina, Seguro de
Vivienda BBVA, Seguro de Vida protecció de pagaments que cobreixi com a mínim el 50% del principal del préstec. T.A.E.
variable: 1,70%.
Aquesta T.A.E. variable està calculada per a la màxima bonificació (-1,0 %) prenent com a exemple un préstec de 150.000
€ a un termini de 25 anys per a un titular de 27 anys d'edat a la Comunitat de Madrid. S'inclouen: interessos al tipus 1,99
% durant 12 mesos i 0,80 % la resta dels períodes, amb previsions semestrals. 0,80 % és el resultat de sumar el
diferencial d'0,99 % a l'Euribor publicat al BOE del 02/06/2018 (-0,188%). A més, cal tenir en compte les despeses de
registre (195,20 €), la gestoria (435,60 €), els impostos (1.563,75 €), la taxació (356,95 €), l'assegurança d'amortització
del préstec per la totalitat de l'import i termini (4.528,2 € de prima única) i l'assegurança multirisc de l'immoble sense
cobertura de contingut (300 €). Aquest préstec no té comissió d'obertura. Quota els 12 primers mesos 635,05 €, resta
de mesos 554,88€. Cost total del préstec 32.004,75€, import total a reemborsar 182.004,75€. Aquesta T.A.E. variable
s'ha calculat a partir de la hipòtesi que no es produeixi cap cancel·lació anticipada, ni parcial ni total, al llarg de tota la
duració del préstec i que els índexs de referència no varien; per tant, aquesta T.A.E. variable variarà amb les revisions del
tipus d'interès. Aseguradora BBVA Seguros SA de Seguros y Reaseguros (Clau DGSFP C502) Mediador BBVA Mediación,
operador de banca d'assegurances vinculades SA (Clau DGSFP OV0060) amb assegurança de responsabilitat civil i
capacitat financera.
El diferencial en cadascuna de les revisions serà d’1,99%, i sobre aquest s'apliquen les bonificacions, sempre que es
compleixin les condicions següents:
Bonificació A: Nòmina + assegurança de llar BBVA = - 0,50%
Bonificació B: Assegurança de vida de protecció de pagaments que cobreixi com a mínim el 50% del principal del préstec
= - 0,50%
Per tenir dret a aquestes bonificacions, cal, a més, estar al corrent dels pagaments i no tenir deutes pendents amb el
Banc.

En aquest exemple, si no contractes cap producte que bonifiqui el diferencial: domiciliar la nòmina a BBVA, assegurança
llar BBVA, assegurança vida BBVA de protecció de pagaments:, s'aplicaria Euribor +1,99% (T.A.E. variable 2,34%). Quota
els 12 primers mesos 635,05 €, resta de mesos 621,92€. Cost total del préstec 46.783,83€, import total a reemborsar
196.783,83€.
És obligatori contractar un compte a la vista a BBVA per a la realització dels abonaments i càrrecs corresponents al
Préstec Hipotecari, així com una assegurança de danys que cobreixi el valor de l'immoble taxat a favor del Banc com a
beneficiari hipotecari. No és obligatori contractar aquesta assegurança amb una empresa vinculada al grup BBVA.
Compensació per amortització parcial o total del préstec: 0,50 % sobre el capital amortitzat anticipadament durant els 5
primers anys i 0,25 % a partir del sisè any.
Riscos de la contractació d'un préstec hipotecari: vostè respon davant de BBVA del pagament del préstec no només amb
el seu immoble sinó amb tots els seus béns i drets, presents i futurs. Pot perdre l'immoble hipotecat si no formalitza els
pagaments puntualment. Els avaladors respondran de la mateixa manera que el prestatari llevat que la seva
responsabilitat estigui limitada de manera expressa en el contracte.

4.2 Hipoteca tipus fix
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Amb la hipoteca a tipus fix de BBVA, pagues la mateixa quota cada mes, sense pujades ni
sorpreses. Sabràs quant pagaràs i podràs planificar i organitzar-te com prefereixis. Sempre que
compleixis les condicions. (*).

Termini

TIN

Fins a 15 anys

1,80%

Entre 16 i 20 anys

2,05%

Entre 21 i 25 anys

2,25%

Entre 26 i 30 anys

2,45%

La hipoteca té una comissió d'obertura del 0%
Compensació per amortització parcial o total del préstec: 0,50 % sobre el capital amortitzat
anticipadament durant els 5 primers anys i 0,25 % a partir del sisè any.
Compensació per risc de tipus amortització parcial o total del préstec: fins a un màxim de l'1 % del
capital pendent en el moment de la cancel·lació.
Durant els primers 6 mesos de la hipoteca mantenim aquest tipus d'interès (corresponent a la
vinculació que s'ha descrit abans), i a partir d'aquell moment apliquem els tipus corresponents a la
vinculació mantinguda.
(*) El tipus d'interès en cadascuna de les revisions es de + 1% i sobre aquest s’apliquen les
bonificacions següents:
●
●

Bonificació A + B: Nòmina + assegurança de llar BBVA + Assegurança PP= - 1,00%
Bonificació A o B: Nòmina + assegurança de llar BBVA o Assegurança PP = - 0,50%

Per tenir dret a aquestes bonificacions, cal, a més, estar al corrent dels pagaments i no tenir deutes
pendents amb el Banc
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Productes
contractats
amb BBVA

Nòmina +
assegurança
de llar BBVA
+
Assegurança
PP

Si no es
compleix cap
criteri de
vinculació

Fins a 15 anys

Entre 16 i 20 anys

Entre 21 i 25
anys

Entre 26 i 30 anys

TIN:1,80%

TIN:2,05%

TIN:2,25%

TIN: 2,45%

TAE:2,66%

TAE:2,84%

TAE: 3,05%

TAE:3,35%

Cuota:951,51 €

Cuota:762,38 €

Cuota:654,2 €

Cuota:588,79 €

Cost total: 30.579,83 €

Cost total: 44.327,34 €

Cost
total:
60.600,69€

Cost total: 80.715,03€

Import total a
reembolsar:
180.579,83 €

Import total a
reembolsar:
194.327,34 €

Import total a
reembolsar:
210.600,69 €

Import total a
reembolsar:
230.715,03 €

TIN:2,80%

TIN:3,05%

TIN:3,25%

TIN:3,45%

TAE:3,38%

TAE:3,58%

TAE:3,75%

TAE:3,92%

Cuota:1.019,25€

Cuota:833,92 €

Cuota:729,56 €

Cuota:668,19 €

Cost total:40.109,30€

Cost total:58.262,96 €

Cost
total:78.467,07
€

Cost total:101.625,05 €

Import total a
reembolsar:190.109,30€

Import total a
reembolsar:208.262,96
€

Import total a
reembolsar:
228.467,07 €

Import total a
reembolsar:251.625,05
€

Consulta a la teva oficina BBVA altres opcions de vinculació.
Validesa des del 01-06-2018 fins al 30-06-2018
Oferta vàlida per a residents a Espanya. Fins al 80 % del valor de la taxació en primer habitatge de la propietat que vulguis
comprar, o del valor de compravenda si és inferior, i fins al 70 % en segon habitatge.
La revisió del compliment d'aquestes condicions és semestral.
Càlculs de la TAE: càlcul de la TAE en el supòsit d’una operació de 150.000 €, d'un titular de 27 anys de la Comunitat de
Madrid, comissió d'obertura 0%, i sota la hipòtesi que no es fa cap cancel·lació ni total ni parcial durant tota la vida del
préstec, i sota el supòsit de contractació a BBVA de tots els productes indicats. LA TAE podrà variar en futures revisions
en cas que no es mantinguin els productes esmentats:
Despeses considerades en el càlcul de la TAE:
- comissió d'obertura 0%
1. Prima Assegurança Amortització (variarà en funció de l'edat del sol·licitant i de determinades circumstàncies
personals). Totalitat d'import i termini:
Termini 15 anys: 2.256,39 €.
Termini 20 anys: 2.804,14 €.
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Termini 25 anys: 4.290,55 €.
Termini 30 anys: 7.199,38 €.
2. Assegurança Multirisc Immoble BBVA: 300 € (sense cobertura de Contingut).
3. Despeses de Registre: 195,20 €.
4. Despeses de Gestoria: 435,60 €.
5. Despeses de Taxació: 356,95 €.
6. Impost Actes Jurídics Documentats (varia en funció de cada Comunitat Autònoma i de determinades circumstàncies
personals): 1.563,75 €(Comunitat de Madrid).
Compensació per amortització parcial o total del préstec: 0,50 % sobre el capital amortitzat anticipadament durant els 5
primers anys i 0,25 % a partir del sisè any. Compensació per risc de tipus amortització parcial o total del préstec: fins a un
màxim de l'1 % del capital pendent en el moment de la cancel·lació.
És obligatori contractar un compte a la vista a BBVA per a la realització dels abonaments i càrrecs corresponents al
Préstec Hipotecari, així com una assegurança de danys que cobreixi el valor de l'immoble taxat a favor del Banc com a
beneficiari hipotecari. No és obligatori contractar aquesta assegurança amb una empresa vinculada al grup BBVA.

5 Assegurances
5.1 BBVA Pla EstarSeguro

Gaudeix de l’encant de les coses previsibles
Un Pla per agrupar el pagament de les teves assegurances BBVA en un sol rebut mensual i estalviar en
el teu rebut:
●
●
●
●

Contracta i agrupa el pagament de les teves assegurances BBVA.
Fracciona el pagament des de la primera assegurança i paga-la mes a mes.
Estalvia des de la segona assegurança inclosa. Fins a un 15%!
Inclou les teves assegurances, sense cap cost ni permanència.

Més informació
Validesa des del 01-05-2018 fins al 31-08-2018

5.2 Assegurança Salut BBVA
Accedeix al quadre mèdic de Sanitas.
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En qüestions mèdiques, posa't en bones mans amb les Assegurances mèdiques i de salut BBVA.
Posem a la teva disposició tot el quadre mèdic de Sanitas, més de 40.000 professionals en més de
1.200 centres mèdics, per garantir-te qualitat i professionalitat en totes les àrees i en tot el territori
nacional.

Avantatges
●
●
●
●
●

Accés al quadre mèdic de Sanitas.
Cobertura total i adaptada a les necessitats de tota la família.
Diferents modalitats de producte, en unes condicions molt interessants.
Una quota mensual, renovació anual.
A més, si ja ets client de l'Assegurança BBVA, pots gestionar la pòlissa i accedir a d'altres serveis a
través de l'app BBVA Salud o del web Mi Sanitas - BBVA Salud.

Més informació
Validesa des del 01-05-2018 fins al 31-08-2018

5.3 Assegurança Habitatge BBVA
Gaudeix de la llar

Perquè costa molt trobar una casa que puguis considerar la teva llar, a BBVA t'oferim una assegurança
que s'adapta a tu, amb múltiples avantatges per cobrir qualsevol imprevist.

DESCOMPTE DEL
5%
●
●

●

Pots canviar la modalitat de la teva assegurança quan vulguis sense esperar al venciment.
Amb 3 serveis sense cost addicional(*): Servei manetes, servei informàtica remota i manteniment per
ús i deteriorament.
Cobrim la reparació del sinistre fins a la suma assegurada(*), sigui quin sigui l'import i sempre que
s'hagin declarat correctament els metres quadrats.

Vine a la teva oficina, calcula la prima en funció de les teves necessitats i contracta-la.
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Més informació
Validesa des del 01-05-2018 fins al 31-08-2018
Per a noves contractacions d'Assegurança Habitatge BBVA, aplicable durant tota la vigència de l'assegurança.
(*) Segons les condicions de la pòlissa contractada.
Per a l'aplicació del descompte, el sol·licitant ha d'acreditar que pertany al col·lectiu.
Companyia asseguradora: BBVA Seguros, S.A., de Seguros y Reaseguros, inscrita en el Reg. de la Direcció General
d'Assegurances i Plans de Pensions amb la clau C-0502. Mediador BBVA Mediación, Operador de Banca-Seguros
Vinculado, S.A., inscrita en el Registre Administratiu Especial de Mediadors d'Assegurances de la Direcció General
d'Assegurances i Plans de Pensions, amb la clau OV-0060. Concertada Assegurança de Responsabilitat Civil i amb
capacitat financera.

6 Estalvi i inversió
6.1 Fons d'Inversió BBVA
Aconsegueix més pels teus diners
Aconsegueix fins a 10.000 € pel fet de traspassar el teu Fons d'Inversió a BBVA

A BBVA et bonifiquem fins a 10.000 € si traspasses els teus Fons d'Inversió d'una altra entitat.

BONIFICACIÓ 2%
●

●

Et donem a l'instant fins al 2% de l'import traspassat(1). Aquest import el reinvertirem en el fons o
l'abonarem al compte associat al fons.
Sense incidència fiscal per traspàs entre fons d'inversió.

Consulta els fons
subjectes a la
promoció
Validesa des del 01-04-2018 fins al 30-06-2018
(1) Bonificació màxima per NIF: 10.000 €. Traspassos d'entitats que no pertanyin al Grup BBVA, sempre que el fons no
sigui gestionat per entitats del Grup BBVA ni hi estigui dipositat, i tinguin com a destinació els fons d'inversió BBVA y
condicions recollides en el butlletí de la promoció. En cas d'incompliment de les condicions, es produirà el recobrament
de la bonificació. Límit total de 10.000 € per partícip per al cobrament de bonificacions per traspassos externs que tinguin
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lloc com a destinació qualsevol fons subjecte a campanya entre l'01/01/2018 i el 31/03/2018. La bonificació constitueix
un rendiment de capital mobiliari a efectes fiscals, subjecte a retenció a compte.

6.2 EPSV
Entitats de Previsió Social Voluntària
Planifica la teva jubilació amb BBVA

Guanyaràs importants avantatges fiscals en el present i un futur ple de plans (1):
●

Un 3% de bonificació per traspassos externs.

Consulta l'EPSV que
més t'interessa
Validesa des del 01-01-2018 fins al 30-09-2018
(1) Un 3% de bonificació dels imports traspassats de plans no comercialitzats per BBVA −menys la retenció fiscal que
correspongui− si es fa en algun dels Plans de Previsió Social detallats en el butlletí d'adhesió a la bonificació. Segons les
condicions establertes al Butlletí d'Adhesió a la Bonificació de BBVA, d’acord amb l'import contractat, el client haurà de
mantenir en els Plans de Previsió Social contractat almenys 5 anys. Els traspassos han de procedir de plans no dipositats
a BBVA. Campanya 3%: Imports nets no bonificats per campanyes anteriors. Norpension EPSV Room és l'Entitat de
Previsió Social Voluntària promoguda per BBVA per a residents al País Basc.
L'abonament de la bonificació per traspàs tindrà la consideració fiscal de rendiment de capital mobiliari estarà subjecte a
retenció als tipus vigents en el moment de l'abonament.Les aportacions a Plans de Pensions Individuals són deduïbles de
la base imposable de l'IRPF fins als límits establerts en la normativa fiscal, raó per la qual l'estalvi indicat dependrà del
tipus marginal de qui aporti, i podrà variar en funció de les Comunitats Autònomes".
La bonificació del 3% correspon a una TAE del 0,59%, i la bonificació del 2%, a una TAE del 0,20%. Calculada per a un
període de referència de 5 anys, d'acord amb l'Ordre del 29 d'abril de 2009, de la Conselleria d'Hisenda i Administració
Pública del Govern Basc. Entitat promotora i dipositària: BBVA. Entitat gestora: BBVA Pensiones S.A. EGFP.

6.3 BBVA Borsa Broker
Accedeix a les principals Borses i Mercats del món

●
●

●

Operativa senzilla i ràpida.
Informació de suport perquè prenguis les teves decisions: cotitzacions, anàlisis, consens d'analistes,
canvis.
Amb tarifes molt competitives:
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Import efectiu de l'operació.

Comissió de Compravenda (*)

Fins a 1.999,99 €

5€

Entre 2.000 i 19.999,99 €

10 €

Des de 20.000 €

10 € + 0,25% de l'excés de 20.000 €

Validesa des del 01-05-2018 fins al 31-08-2018

(*) Comissió BBVA única des de la primera operació. No inclou els cànons que cobra la borsa. Condicions vàlides per a
accions cotitzades en el mercat continu espanyol. Per a l'aplicació d'aquestes condicions, sol·licita-ho a la teva Oficina.
Operativa exclusiva a través d'Internet (www.bbva.es).

6.4 Plans de pensions individuals
Planifica la teva jubilació amb BBVA

Guanyaràs importants avantatges fiscals en el present i un futur ple de plans (1):
●

Un 3% de bonificació per traspassos externs.

Consulta el pla que
més t'interessa
Validesa des del 01-01-2018 fins al 30-09-2018
(1) Un 3% de bonificació dels imports traspassats de plans no comercialitzats per BBVA -menys la retenció fiscal que
correspongui- si es fa en algun dels Plans detallats en el butlletí d'adhesió a la bonificació. El client ha de mantenir en Plans
de Campanya les seves aportacions/traspassos durant el termini de 5 anys des de la data de la bonificació. Els
traspassos han de procedir de Plans no dipositats al BBVA. Campanya 3%: imports nets traspassats des de l'01/01/2018
fins al 30/09/2018, no bonificats per campanyes anteriors. Entitat Promotora i Dipositària: BBVA. Entitat Gestora:
Pensiones S.A. EGFP. L'abonament de la bonificació per aportacions o per traspàs tindrà la consideració fiscal de
rendiment de capita mobiliari subjecte a retenció als tipus vigents en el moment de l'abonament. Les aportacions a Plans
de Pensions individuals són deduibles de la base imposbale de l'IRPF fins als límits que estableix la normativa fiscal, per la
qual cosa l'estalvi indicat dependrà del tipus marginal de làporant, i podr`variar en funció de les Comunitats Autònomes.

7 Validesa i condicions
BBVA es reserva la possibilitat de la seva revisió en funció de les variacions que experimenti el mercat o
vingui imposat per llei, mantenint en tot cas condicions preferents per al col·lectiu, segons allò que
estableix el Conveni de col·laboració pactat i mentre aquest estigui vigent, per la qual cosa, al
venciment del Conveni esmentat, s'aplicaran les condicions habituals de clients BBVA.
En aquesta oferta s’inclouen les característiques principals de cada producte/servei bancari ofert. El
membre del col·lectiu –que s’haurà d’acreditar com a tal davant BBVA per esdevenir possible
beneficiari de l’oferta-, pot obtenir informació addicional sobre aquests en qualsevol oficina BBVA.
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BBVA no serà responsable de deficiències, errors o fallades en els sistemes que tinguin el seu origen en
causes alienes al seu control.
Les condicions de finançament estan subjectes a l’anàlisi i la concessió prèvies, si escau, per part de
BBVA.

'
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