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Información esixida pola O.M. ECC/2316/2015: Conta Estrela
CaixaBank encóntrase adherido ao Fondo
de Garantía de Depósitos de Entidades de
Crédito previsto no Real Decreto 16/2011,
de 14 de outubro. O importe garantido ten
como límite 100.000 € por depositante en
cada entidade de crédito.

1/6

Este número é indicativo do risco do
produto, sendo 1/6 indicativo de menor
risco e 6/6, de maior risco.

Javier García Fernández
Colectivos de Alto Valor
CaixaBank, Área de Vigo
628 606 108

Trae a túa nómina e benefíciate
de múltiples vantaxes
Oferta exclusiva para funcionarios
e empregados da Xunta e deputacións de Galicia

Leva este iPad mini, un smartwatch Samsung Gear S2 Sport
ou unha smart TV Samsung de 32”
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Oferta exclusiva para funcionarios
e empregados da Xunta e deputacións de Galicia

CONTA NÓMINA
SEN COMISIÓNS3

TRAE UN AMIGO
A CAIXABANK QUE TAMÉN
DOMICILIE A SÚA NÓMINA
E CONSIGUE UN RELOXO
FESTINA5

En CaixaBank traballamos para poder
ofrecerche solucións financeiras adaptadas ás
túas necesidades persoais e profesionais, agora
e no futuro.

Domicilia agora a túa nómina
Se aínda non tes a nómina domiciliada en
CaixaBank, agora é o mellor momento para
facelo. Porque ademais das múltiples vantaxes
que che ofrecemos, se domicilias a túa nómina
cun importe mínimo de 600 €, así como tres
recibos e fas tres compras con tarxeta ao
trimestre, cunha permanencia de entre 12 e
48 meses, poderás levar1 un iPad mini, un
smartwatch Samsung Gear S2 Sport ou
unha smart TV Samsung de 32”.

Vantaxes exclusivas
Ademais, por formar parte do Programa
Estrela2 , poderás aforrar as comisións e
beneficiarte de múltiples vantaxes.
Conta Nómina
Poderás gozar dunha conta corrente ou
cartilla de aforro exentas de comisións3
de administración e mantemento, así
como ingreso de cheques gratis en euros
e transferencias dentro da Unión Europea
por autoservizo cun límite de 50.000 € por
transferencia.
Pack de tarxetas
Beneficiaraste do pack de tarxetas de
crédito American Express Plus, Visa
Repsol
e Visa Classic, así como da
Tarxeta Caixa Aberta de débito, gratis4.
Ademais, poderás dispoñer do servizo de
Alertas-Nómina no teu móbil.
VIA-T
Aforra a cota de alta do servizo e o
custo de mantemento. A tarxeta VIA-T
permite o pagamento dinámico das peaxes
nas autoestradas, sen que teñas que deter
o vehículo.

1. Promoción válida ata o 30-6-2016 ou ata esgotar existencias (2.500 iPads, 2.500 televisores e 1.000 smartwatches) para
o persoal que reciba a súa nómina das entidades indicadas. A promoción ten a consideración de remuneración en especie,
suxeita a ingreso á conta segundo a normativa fiscal vixente. Non acumulable a outras promocións de domiciliación de nómina
realizadas con posterioridade ao 1-1-2015. En caso de incumprimento, cobrarase unha penalización de 289 € polo iPad, de
369 € polo televisor e de 349 € polo smartwatch.
2. Para gozar das condicións do Programa Estrela, é necesario ter domiciliada unha nómina superior a 600 € durante un mínimo
de 3 meses e ter realizado polo menos 3 pagamentos con tarxeta, ou contar con 3 cargos de recibos domiciliados no último
trimestre. As bases do programa e todas as súas vantaxes poden consultarse en www.CaixaBank.es/Estrella
3. Condicións válidas dende a primeira nómina domiciliada en CaixaBank e sempre que esta nómina proveña da entidade indicada.
4. En caso de que o pack estea asociado a unha Conta Nómina. Caixabank, S.A., entidade axente da emisora da tarxeta,
CaixaCard 1 EFC, S.A.U., con NIF A-58513318, e inscrita no Rexistro Oficial de Entidades do Banco de España co código 8788.
5. Promoción limitada ata fin de existencias (mil unidades) e a un reloxo por cada nova nómina. Para os efectos fiscais, esta
promoción ten a consideración de remuneración en especie e está suxeita a retención segundo a normativa fiscal vixente.
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En CaixaBank ofrecémosche as mellores
opcións de financiamento, para que escollas
a que máis che conveña e, desta forma,
consigas realizar os teus soños.

Financiamento inmediato

UN PRÉSTAMO AO 6 %
DE ATA DEZ VECES
A TÚA NÓMINA

FINANCIA OS TEUS
ESTUDOS CUN XURO
DO EURÍBOR +3,50 %

HIPOTECA ABERTA
MIXTA 10-15-20

Anticipo Nómina Exprés6
Só por ser funcionario ou empregado da
Xunta e deputacións de Galicia e ter a nómina
domiciliada en CaixaBank, anticipámosche
ata tres mensualidades mediante un
préstamo con comisión de apertura do 3 %
cun mínimo de 50 € e un prazo máximo de
dez meses.

Préstamo de ata dez veces a
túa nómina
Co Préstamo Nómina para colectivos de alto
valor7 poderás dispoñer dun préstamo de
ata dez mensualidades para o que necesites
e cando queiras, sen comisión de apertura,
cun prazo máximo de seis anos e cun tipo
de xuro do 6 %.

Préstamo Estuda Grao/Máster
Con este préstamo, se queres, poderás
financiar os teus estudos superiores e os
estudos de todos os membros da unidade
familiar, cun tipo de xuro exclusivo do euríbor
+3,50 %8 cunha carencia de ata cinco anos e
un prazo de ata dez anos.

Hipoteca Aberta Mixta
10-15-20
Se estás a pensar en adquirir unha vivenda,
en CaixaBank presentámosche a Hipoteca
Aberta Mixta 10-15-20. Unha hipoteca que
che ofrece un tipo de xuro fixo do 1,99 %
coa máxima bonificación durante os primeiros
dez, quince ou vinte anos9.
A partir do undécimo, décimo sexto ou
vixésimo primeiro ano, ofrecémosche un
xuro variable que, en función do grao de
vinculación, che permitirá rebaixar o diferencial
hipotecario, ata o euríbor +1 %. Ademais,
coa Hipoteca Aberta Mixta 10-15-20, aforrarás
as comisións de apertura e estudo.
Se o prefires, tamén dispoñemos dunha ampla
gama de hipotecas con xuro variable.

Todas as operacións están suxeitas aos requisitos de concesión de risco de CaixaBank.
6. Anticipado instrumentado nun préstamo. TIN: 0 % TAE: 6,90 %, calculada para un préstamo de 5.000 € a un prazo de dez
meses. Importe total debido: 5.150 €. Importe das cotas mensuais: 500 €.
7. Exemplo representativo. TIN: 6,00 % TAE: 6,16 % calculada para un préstamo de 10.000 € a un prazo de seis anos. Importe
total debido: 11.932,56 €. Importe das cotas mensuais: 165,73 €.
8. Préstamo Estuda Grao/Máster, exemplo representativo. TAE variable do 3,829 % calculada para un préstamo de 10.000 €
(revisión anual de xuros), para dispoñer dunha soa vez, sen carencia de capital. TIN: 3,559 % variable (*). Prazo: cinco anos.
Comisión de apertura: 0,25 %, mínimo 50 €. Sen comisión de estudo Importe total debido: 10.980,91 € (capital 10.000 €
+ xuros 930,91 € + comisión de apertura 50 € + comisión de estudo 0 €). Importe das cotas mensuais: 182,18 €. Esta TAE
variable calculouse baixo a hipótese de que os índices de referencia non varían; polo tanto, esta TAE variable oscilará coas
revisións do tipo de xuro.
*Tipo de xuro nominal referenciado ao euríbor oficial (0,059 % publicado no BOE n.º 4, do 5 de xaneiro de 2016).
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Préstamo
Nómina7

Hipoteca Aberta9
Mixta 10-15-20

Importe

matrícula e gastos
vinculados

dez mensualidades

o 80 % do valor de
compra da vivenda

Prazo total

ata dez anos

ata seis anos

ata trinta anos

Carencia

ata cinco anos

-

-

Disposicións
anuais

si

-

si

Amortización
mensual

ata cinco anos

-

-

Tipo de xuro

variable: euríbor
oficial + 3,50 %

tipo fixo 6 %

tipo fixo dez anos:
1,99 %. Resto variable:
euríbor oficial + 1 %

Comisión de apertura

0,25 %

0%

0%

Comisión de estudo

0%

0%

0%

Compensación por
amortización

0%

0%

0,25 %

Compensación por
desistencia

0%

0%

0,25 %

Compensación
por risco de tipo
de xuro

0%

0%

2,50 %

NRI: 1396-2016/09681

Préstamo
Estuda8

9. Hipoteca Aberta Mixta 10-15-20 con bonificación do tipo de xuro (ata un máximo do 1,20 %*). Exemplo de financiamento
de residencia habitual a tipo mixto a trinta anos, sen comisión de apertura, tipo de xuro fixo os dez primeiros anos do 1,99 %
e o resto, variable ao euríbor máis un diferencial do 1,00 %. Periodicidade da revisión do tipo de xuro, anual. TAE variable do
1,934 % para unha operación de 100.000 €. A TAE variable foi calculada baixo a hipótese de que os índices de referencia non
varían, polo tanto, esta TAE variable oscilará coas revisións do tipo de xuro, tomando como base o euríbor (0,059 %) a un ano
publicado no BOE n.º 4 do 5 de xaneiro de 2016, e inclúe tamén o importe, duración, xuros e resto de conceptos que integran
o custo total do financiamento de conformidade coa lexislación vixente**.
* As condicións de financiamento descritas son condicións habituais. CaixaBank resérvase o dereito a denegar a concesión da
operación ou a aprobala nas condicións que teña por convenientes, coa análise previa da solvencia e a capacidade de devolución
do solicitante e en función dos criterios de risco da entidade. Infórmate na túa oficina doutras modalidades de hipoteca.

Para máis información,
consulta www.CaixaBank.es

TAE variable correspondente ao exemplo anterior de se cumpriren as seguintes vinculacións: domiciliación de nómina ou pensión
+ domiciliación do pagamento de tres recibos + compras con tarxeta de crédito/débito ou pagamento previo nos últimos tres
meses (0,40 %) + contratación dun seguro de fogar (0,20 %) + achega anual de 1.000 € a un plan de pensións (0,20 %) e
mantemento dun saldo maior ou igual a 50.000 € neste (0,40 %).
** Gastos de taxación de 254,10 € (210 € + 21 % IVE) e nota do rexistro de 11 € (9,10 € + 21 % IVE); actos xurídicos documentados:
962,85 €, calculados para unha responsabilidade hipotecaria de 128.380,00 € e un tipo impositivo de 0,75 %; xestoría: 231,75 €
importe máximo aproximado 191,53 € + 21 € IVE; inscrición no Rexistro da Propiedade: 235,00 €; seguro de fogar: Caixabank, S.A.,
comercializa este tipo de produto: para un capital asegurado de 70.000 € a prima anual do seguro SegurCrédit (contratación
mínima de tres anos) ascendería a 106,67 €; custo anual do depósito á vista asociado: sen custo con vinculación máxima.

