
Imports expressats en euros
INFORMACIÓ PRÈVIA A LA CONTRACTACIÓ

En compliment de la Llei 16/2011, de 24 de juny, de contractes de crèdit al consum i de la Circular 5/2012, de 27 de juny, del Banc
d'Espanya, s'informa amb la finalitat que vostè, com a sol·licitant, pugui prendre una decisió amb coneixement sobre la subscripció
del contracte de crèdit, de les següents condicions i característiques del producte:

Informació normalitzada europea sobre el crèdit al consum
Les informacions destacades en negreta són especialment rellevants

1. Identitat i detalls de contacte del prestador i/o l'intermediari

Prestador Banco de Sabadell, S.A. (d'ara endavant, banc)
Entitat financera

Direcció Avda. Óscar Esplá 37, 03007 Alicante
Número de telèfon 963.085.000
Correu electrònic info@bancsabadell.com
Número de fax ----
Direcció de pàgina web www.bancsabadell.com

2. Descripció de las característiques principals del producte de crèdit.

Tipus de crèdit Préstec Personal
Import total del crèdit 12.000,00 €
És a dir, l'import màxim o la suma de totes les quantitats posades
a disposició del consumidor en el marc d'un contracte de crèdit.
Condicions que regeixen la disposició de fons.
És a dir, quan i com el consumidor obtindrà el diners.

Lliurament total en el moment de formalització del contracte de
préstec.

Durada del contracte de crèdit 96 mesos

Els terminis i, si s'escau, l'ordre en què es realitzaran els
pagaments a terminis.

Haurà vostè de pagar el següent:
Càrrec en compte de les quotes, despeses i interessos que
s'indiquen.

Dades calculades basant-se en un tipus d'interès del 7,500%.

Import de la quota: 166,61€
Número de quotes: 96
Freqüència de liquidació: Mensual

Interessos i/o despeses que haurà de pagar el consumidor de la
manera següent:
Import total d'interessos: 3.994,07€ exclosos els interessos des
del moment de la signatura fins a la data de la primera liquidació,
que no es poden quantificar fins a la data de formalització del
contracte.
Import total de comissions a carregar en el compte del client en el
moment de la formalització del contracte: 330,00€
Per a més informació es fa lliurament, en aquest mateix acte, en
document a banda, d'una taula d'amortització.

Import total que haureu de pagar
És a dir, l'import del capital prestat més els interessos i possibles
despeses relacionades amb el seu crèdit.

Import total a pagar: 16.324,07€

Si pertoca,
El crèdit es concedeix en forma de pagament diferit per un bé o
servei o està relacionat amb el subministrament de béns
específics o amb la prestació d'un servei.
Nom del producte/servei.
Preu al contat.

No pertoca

Si pertoca,
Garanties requerides
Descripció de la garantia que vostè ofereix en relació amb el
contracte de crèdit.

Es determinaran en funció de l'estudi del risc de l'operació.
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3. Costos del crèdit.

El tipus deutor o, si escau, els diferents tipus deutors que
s'apliquen al contracte de crèdit 7,500% fix durant la vigència del contracte.

Taxa anual equivalent (TAE)
La TAE és el cost total del crèdit expressat en forma de
percentatge anual de l'import total del crèdit.
La TAE serveix per a comparar diferents ofertes.

8,5954% TAE

És obligatori per obtenir el crèdit en si, o en les condicions
ofertes,

- prendre una pòlissa d'assegurances que garanteixi el crèdit, o
- un altre servei accessori?

Si els costos d'aquests serveis no són coneguts del prestador, no
s'inclouen en el TAE.

No és pertinent per aquest préstec
No és pertinent per aquest préstec

Costos relacionats
Si pertoca,
Honoraris obligatoris de notaria.

Despeses d'intervenció notarial aproximades: 0,00 D.
Segons aranzels notarials més impostos corresponents.

Costos en cas de pagaments endarrerits.
La no realització d'un pagament podrà comportar greus
conseqüències (per exemple la venda forçosa) i dificultar
l'obtenció d'un crèdit

Vostè haurà de pagar: 39,00 euros en cas de demora igual o
superior a 5 dies naturals en el pagament de les quotes de
capital i/o interessos meritats i impagats, en concepte de
despeses de reclamació. En concepte d'interessos de demora,
l'interès efectiu anual de demora serà el que resulti de sumar
dos punts percentuals al tipus d'interès nominal anual ordinari
que s'estigui aplicant en aquell moment.

4. Altres aspectes jurídics importants.

Dret de desistiment
Vostè té dret a desistir del contracte de crèdit en el termini de
14 dies naturals

Si

Reemborsament anticipat
Vostè té dret a reemborsar anticipadament el crèdit total o
parcialment en qualsevol moment

Si

Si pertoca,
El prestador té dret a compensació en cas de reemborsament
anticipat

1,00% de l'import reemborsat si falta més d'un any per al
venciment del contracte.
0,50% de l'import reemborsat en cas contrari.

Consulta d'una base de dades
El prestador ha d'informar immediatament i sense càrrec del
resultat d'una consulta d'una base de dades si es rebutja la
sol·licitud del crèdit sobre la base d'una consulta d'aquest tipus.
Això no s'aplica si la difusió d'aquesta informació està prohibida
per una llei o pel dret de la Unió Europea o és contrària als
objectius de l'ordre públic o de la seguretat pública

Si és pertinent per aquest préstec
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La TAE s’ha calculat d’acord amb les regles i les fórmules establertes a la Llei 
16/2011, de 24 de juny, de contracte de crèdit al consum, i en allò que li sigui 
aplicable, amb la Circular 5/2012, de 27 de juny, del Banc d’Espanya, per al 
tipus d’interès, el termini i la resta de condicions recollides en aquest document.
Les hipòtesis utilitzades per al càlcul de la TAE han sigut les següents: i) que el 
titular ha disposat de l’import total del crèdit de manera immediata a la data de 
formalització, ii) que el crèdit es manté vigent durant el període de temps 
acordat, i s’abona d’acord amb el que s’indica a l’apartat de condicions que 
regeixen la disposició de fons, i iii) que les parts compleixen amb totes les 
obligacions establertes en el contracte.
Exemple representatiu. Import total del crèdit: 12.000 euros. Termini: 96 mesos. 
TIN: 7,5%. Comissió d’obertura: 300 euros. Comissió d’estudi: 30 euros. 
Mensualitat: 166,61 euros. Interessos: 3.994,07 euros. Cost total del crèdit: 
4.324,07 euros. Import total a pagar: 16.324,07 euros
La informació continguda no fa referència a possibles assegurances contracta-
des a iniciativa del client per a aquesta operació, pel caràcter voluntari 
d'aquestes.
La TAE no inclou el cost de la comissió de manteniment del compte d'abona-
ment i càrrec del préstec, atès que el/els prestatari/s no tindrà/n l'obligació de 
pagar-la, ni tan sols per a les modalitats de compte que en prevegin el 
cobrament, si aquest compte s'utilitza exclusivament per pagar els imports 
derivats del present préstec i per ingressar-hi els fons necessaris a aquest 
efecte.

Dret a un projecte del contracte de crèdit.
Vostè té dret, prèvia petició, a obtenir de forma gratuïta una
còpia del projecte de contracte de crèdit. Aquesta disposició no
s'aplica si en el moment de la sol·licitud el prestador no està
disposat a celebrar amb vostè el contracte de crèdit.

Si és pertinent per aquest préstec



Si pertoca, Banco de Sabadell, S.A.
Representant del prestador en el seu Estat membre de residència Albert Figueras
Direcció Edifici CBS - Sena, 12, P.L. Can Sant Joan, 08174

SANT CUGAT DEL VALLES (BARCELONA)
Número de telèfon (*) ---------
Correu electrònic (*) 0901FinanciacionConsumo@bancsabadell.com
Número de fax (*) ---------
Direcció de la pàgina web (*) www.bancsabadell.com
Si pertoca,
Registre

Banco de Sabadell, S.A., inscrita en el Registre Mercantil d'Alacant
tom 4070, foli 1, full A-156980, amb NIF A08000143. Registre
Banc d'Espanya 0081

Si pertoca,
L'autoritat de supervisió

BANC D'ESPANYA
C/ Alcalá, 50 28014 Madrid

b) Relativa al contracte de crèdit
Si pertoca,
Exercici del dret de desistiment

Disposa de 14 dies naturals des de la contractació (data de
l'acceptació de les condicions contractuals, via telefònica o per
mitjà del sistema establert pel banc en cada moment) per
desistir del contracte o bé, si fos posterior, en la data en què
rebi les condicions contractuals i la informació obligatòria, en
virtut de la Llei de contractes de crèdit al consum, sense haver
d'indicar els motius i sense penalització. Per exercir aquest dret,
el titular haurà de:
- comunicar-ho per escrit adreçat a carrer Sena, 12 08174 Sant
Cugat del Vallès -o indicar el domicili on cal adreçar els escrits de
desistiment-, al banc per qualsevol mitjà admès en dret que
permeti deixar constància de la recepció i el contingut. Es
considerarà que s'ha respectat el termini si la notificació s'ha
enviat abans que el contracte expiri, sempre que s'hagi fet
mitjançant un document en paper o qualsevol altre suport
durador a disposició del banc i que aquest hi pugui accedir.
- pagar al banc el capital i l'interès diari acumulat sobre aquest
capital calculat al tipus d'interès establert en aquest contracte,
des de la data d'entrada en vigor del contracte fins a la data
efectiva del reemborsament del capital al banc, sense cap retard
indegut, com a màxim als 30 dies naturals d'haver enviat la
notificació del desistiment.
Transcorregut aquest termini de 30 dies naturals sense que s'hagi
fet la totalitat de reemborsaments a favor del banc, es
considerarà incomplerta l'obligació del contracte i es meritarà dia
a dia i sense haver de fer un requeriment previ un interès de
demora equivalent a dues vegades i mitja el tipus d'interès legal
vigent en cada moment. Així mateix, el banc es reserva el dret a
exercir les accions judicials oportunes.
El dret de desistiment recollit en aquesta estipulació no regirà en
els contractes d'import superior a 75.000 euros ni en aquells
contractes exclosos de la Llei 16/2011, de 24 de juny, de
contractes de crèdit al consum.
El contracte desplegarà tots els seus efectes en el supòsit que no
s'exerceixi el dret de desistiment en el termini indicat.
En cas que exerceixi el dret de desistiment, ho ha de comunicar a
través de qualsevol mitjà que permeti deixar constància de la
notificació, dins el termini indicat, al Banc adreçant-se al domicili
social o a qualsevol dels seus centres corporatius o oficines, i en
la contractació a distància, també a través del servei de banca a
distància del Banc (denominat actualment BS Online) en el
963.085.000.
Així mateix, també pot sol·licitar al banc una oferta vinculant.
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Si pertoca,
Període durant el qual el prestador està vinculat per la
informació precontractual.

El present document és merament informatiu i comercial, i ha
estat elaborat en base a les condicions actuals de mercat, que
poden modificar-se. No obstant l'informem del seu dret a
sol·licitar una oferta vinculant un cop analitzada la operació.

5. Informació addicional en cas de comercialització a distància de serveis financers.

a) Relativa al prestador



Si pertoca,
Règime lingüístic

La informació i els termes contractuals es facilitaran en
l'idioma seleccionat pel client, d'entre les opcions disponibles
que inclouen les llengües oficials aplicables. Així mateix durant
la vigència del contracte ens comunicarem amb vostè en
l'idioma escollit.

c) Relativa al recurs
Existència i accés als procediments extrajudicials de reclamació i
recurs

En cas que el o els Prestatari / s / Acreditat / es vulguin plantejar
una queixa o reclamació, pot dirigir-se al Servei d'Atenció al Client
(SAC) del Banc, a través de les seves oficines o la seva adreça
d'Internet, plantejant la seva reclamació de acord amb el que
preveu el seu Reglament que també té a la seva disposició a
través dels mitjans indicats.
Així mateix el contractant, de conformitat amb el que estableix
l'esmentat Reglament dirigir les possibles reclamacions al
Defensor del Client del Banco.Las queixes i reclamacions resoltes
expressament pel SAC o pel Defensor, així com les que
s'entenguin desestimades (que no finalitzin mitjançant resolució
expressa, llevat aplanament, desistiment, transacció o caducitat),
podran ser reiterades davant els serveis de reclamacions del
Banc d'Espanya, la Comissió Nacional del Mercat de Valors i / o la
Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions, de
conformitat amb que disposa la Llei 44/2002 de Mesures de
reforma del sistema financer, així com les normes que la
substitueixin, o normes de desenvolupament o que la
substitueixin.
El Banc no està adherit a la junta arbitral de consumo.
El Banc posa a disposició del / s Prestatari / s / Acreditat / s el
número de telèfon gratuït 900.700.010 per a plantejar
reclamacions i incidències.

(*) Aquestes dades són facultatius per al prestador

En qualitat de sol·licitant, manifesta que ha rebut un exemplar del present document d'informació precontractual i que el banc l'ha
informat del seu dret a sol·licitar totes les explicacions prèvies que li calguin sobre les característiques del producte/servei objecte del
contracte i dels seus efectes, incloent-hi les conseqüències en cas d'impagament, així com totes les informacions complementàries que
necessiti per poder prendre una decisió informada i poder comparar ofertes similars, i avaluar l'adequació del producte/servei a les
seves necessitats i interessos. Per això, el banc informa el sol·licitant que signi el contracte només si considera que ha obtingut les
explicacions suficients del producte/servei.
Així mateix, el sol·licitant/titular té a la seva disposició a les oficines i al web del banc la "Informació trimestral sobre comissions i tipus
aplicats o oferts de manera més habitual en les operacions més freqüents amb els perfils de clients més comuns que siguin persones
físiques" (annex 1 de la Circular 5/2012 del Banc d'Espanya), a fi que la puguin consultar.
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Si pertoca,
La legislació que el prestador accepta com a base per a
l'establiment de relacions amb vostè abans de la celebració del
contracte de crèdit.

Legislació espanyola

Si pertoca,
Clàusula sobre la legislació aplicable que regeix en relació amb el
contracte de crèdit i/o tribunal competent.

Les parts es sotmeten a la legislació i tribunals espanyols.


