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Fitxa d'informació precontractualFitxa d'informació precontractualFitxa d'informació precontractualFitxa d'informació precontractual    
FIPREFIPREFIPREFIPRE    HIPOTECA A TIPO FIXAHIPOTECA A TIPO FIXAHIPOTECA A TIPO FIXAHIPOTECA A TIPO FIXA    

    
    

Aquest document s'estén  a data   Juny de 2018  en resposta a la seva sol·licitud d'informació i no 
comporta per al banc l'obligació de concedir-li un préstec hipotecari. La informació incorporada té caràcter 
merament orientatiu. 
S'ha elaborat sobre la base de les condicions actuals del mercat. L'oferta personalitzada posterior pot 
diferir en funció de la variació d'aquestes condicions o com a resultat de l'obtenció de la informació sobre 
les seves preferències i condicions financeres. 
 
    

1. Entitat de Crèdit1. Entitat de Crèdit1. Entitat de Crèdit1. Entitat de Crèdit    
 

- Identitat: Banco de Sabadell, S.A. (a través de qualsevol de les seves marques comercials) 

- Domicili social: Plaza Sant Roc, 20, 08201 Sabadell 

- Teléfon: 902 105 545 

- Adreça de correu electrónic: Hipotecaactiva@activobank.com 
- Página web: www.activobank.com 

- Autoridat de supervisió: Banc d’Espanya – www.bde.es 

- Dades de contacte del servei d'atenció al client: es pot posar en contacte amb el servei d'atenció 
al client a través de les seves oficines, la seva adreça d'Internet o el telèfon 900.700.010 
 
 

El banc està adherit al Codi de bones pràctiques per a la reestructuració viable dels deutes amb garantia 
hipotecària sobre l'habitatge habitual que figura com a annex al Reial decret llei 6/2012, de 9 de març, de 
mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos  que serà aplicable també als fiadors 
i avalistes hipotecaris del deutor principal, respecte del seu habitatge habitual i amb les mateixes 
condicions establertes per al deutor hipotecari. Aqueta adhesió implica, entre altres mesures  que el banc 
procurarà la reestructuració viable del deute de les famílies i deutors majors de 60 anys  en risc d'exclusió 
social a través de l'aplicació als préstecs o crèdits d'una carència en l'amortització de capital i una 
reducció del tipus  d'interès durant 5 anys i l'ampliació del termini total d'amortització sempre que es 
compleixin els requisits establerts en el reial decret esmentat. Si la reestructuració del deute resulta 
inviable, els deutors podran sol·licitar un quitament sobre el seu deute pendent, que el banc podrà 
acceptar o rebutjar. Si es rebutgés, els deutors podran sol·licitar i el banc haurà d'acceptar la dació en 
pagament del seu habitatge habitual com a mitjà per cancel·lar definitivament el seu deute. La dació en 
pagament de l'habitatge habitual no serà aplicable si s'hagués instat l'execució de la hipoteca i anunciat la 
subhasta o si l'habitatge tingués càrregues posteriors. En el supòsit d'execució extrajudicial es portaria a 
terme una única subhasta. Tot això, en els termes que resulten de l'esmentat Reial decret llei 6/2012 i les 
seves modificacions posteriors. 
 
    

2222. Característiques del préstecCaracterístiques del préstecCaracterístiques del préstecCaracterístiques del préstec    
 

- Import màxim del préstec disponible en relació amb el valor de l'immoble: 
� Primera residència: 80%80%80%80% de l'import més baix entre el valor de compra i el de taxació 
� Segona residència: 70% de l'import més baix entre el valor de compra i el de taxació 

 Exemple: per a un habitatge el valor de compra i de taxació del qual sigui de 187.500187.500187.500187.500 euros: 
� 111155550.0000.0000.0000.000 euros per a primera residencia 
� 131.250131.250131.250131.250 euros per a  segunda residencia    

- Finalitat: adquisició, construcció o rehabilitació d'habitatges  

- Tipus de préstec: el capital i els interessos es tornaran mitjançant reemborsaments constants 

- Termini d'amortització: fins a 30303030 anys com a màxim 

- Periodicitat dels pagaments: mensual 
     

3. Tipus d'interès3. Tipus d'interès3. Tipus d'interès3. Tipus d'interès    
 

Tipus d'interès fix durant tota la vigència del préstec hipotecari: 5555,,,,44445555 %%%%    
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4. Vinculaciones y gastos preparatorios4. Vinculaciones y gastos preparatorios4. Vinculaciones y gastos preparatorios4. Vinculaciones y gastos preparatorios    
 

- Llistat de productes o serveis vinculats per obtenir el préstec en les condicions ofertes: haurà de 
tenir subscrita en el moment de la signatura una assegurança de danys sobre la finca hipotecada, 
en una companyia d'assegurances de reconeguda solvència aprovada pel banc, que inclogui una 
clàusula de creditor hipotecari a favor del banc i per un import mínim de valor per a assegurança 
indicat en la taxació. 

- Edat màxima dels prestataris al venciment del préstec hipotecari: 75 75 75 75 anys  

- Despeses preparatòries (a càrrec del client encara que no es formalitzi l'operació): 

- Taxació: 302,71302,71302,71302,71 euros (import estimat per a una valoració de 187.500187.500187.500187.500 euros) 
El banc acceptarà qualsevol taxació aportada pel client sempre que estigui certificada per un 
taxador homologat i no hagi caducat. En aquests casos no es carregarà cap despesa addicional 
per les gestions de comprovació que es puguin fer sobre aquesta taxació. 

- Comprovació registral de l'immoble: 25,4125,4125,4125,41 euros (import estimat)  

- En el cas de préstecs destinats a l'adquisició d'habitatge, el client podrà designar, de mutu acord 
amb el banc, la persona o entitat que s'encarregarà de fer la taxació de l'immoble, la gestoria que 
tramitarà l'operació i l'asseguradora que cobrirà les contingències exigides pel banc per a la 
formalització del préstec.. 

    

5. Taxa anual equivalent (TAE) y cost total del préstec5. Taxa anual equivalent (TAE) y cost total del préstec5. Taxa anual equivalent (TAE) y cost total del préstec5. Taxa anual equivalent (TAE) y cost total del préstec    
 

La TAE és el cost total del préstec expressat en forma de percentatge anual. La TAE serveix per ajudar-
lo a comparar les diverses ofertes        
    

- La TAE aplicable al seu préstec ésLa TAE aplicable al seu préstec ésLa TAE aplicable al seu préstec ésLa TAE aplicable al seu préstec és: : : : 6,6,6,6,3491349134913491    %%%% i comprèn: 
�    Tipus d'interès 5555....44445555% 

 

- Altres components de la TAE: 
�    Comissió d'obertura: 1,5% (mínim 750 euros) 

 

- Cost total del préstec en termes absoluts: 322.066,20322.066,20322.066,20322.066,20    euros.euros.euros.euros. 
� Import del préstec:150.000 
� Interessos:154.910,45154.910,45154.910,45154.910,45    euroseuroseuroseuros  
� Impost d'Actes Jurídics Documentats: 3.307,53.307,53.307,53.307,5 el 1,50% de l'import de la responsabilitat 

total hipotecària, si bé el percentatge pot ser menor en funció de la comunitat 
autònoma.Aranceles del Registro de la Propiedad: 0* euros (a cargo del banco). 

� Comprovació registral: 25,425,425,425,41111    euroseuroseuroseuros 
� Gestoria (el Banc assumeix les despeses de gestoria derivades de la tramitació de la 

inscripció  registral): 249,26 euros  
� Prima d'assegurança:: 11.020,8811.020,8811.020,8811.020,88        euroseuroseuroseuros. 
� Peritatge: 302,71302,71302,71302,71 euros (per a una vivenda valorada en 187.500 euros) 

 
L'import corresponent a l'assegurança de danys s'ha calculat en base a una prima anual estimada de 
367,362 euros que podrà  patir variacions. 
  
El càlcul de la TAE i del cost total del préstec es basa en els supòsits següents: 

- Import del préstec    111155550.000 euros0.000 euros0.000 euros0.000 euros. 
- Tipus d'interès fix: 5555,,,,44445555%%%% 
- Termini: 30 anys. 

    

6. Amortizació anticipada6. Amortizació anticipada6. Amortizació anticipada6. Amortizació anticipada    
 

- Compensació per desistiment parcial: 0,5%0,5%0,5%0,5% sobre el capital amortitzat durant els 5 primers anys de 
vigència del préstec i 0,250,250,250,25% sobre el capital a partir d'aquest termini. 

- Compensació per desistiment total: 0,50,50,50,5% sobre el capital amortitzat durant els 5 primers anys de 
vigència del préstec i 0,250,250,250,25% sobre el capital a partir d'aquest termini     

- Compensació per risc de tipus d'interès en cas de cancel·lació parcial o total amb generació de 
pèrdua per al banc en el moment d'amortització: 1111% sobre el capital amortitzat        

    

 


