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Si ets estudiant dels centres universitaris de la Fundació UdG: Innovació i Formació, 
t’oferim la possibilitat de pagar en còmodes mensualitats la matrícula dels estudis de 
post grau i màster, mitjançant Préstec Estudis de Sabadell Consumer. 
 
 
Avantatges 
 

 Mínims requisits: Ser estudiant de la Fundació UdG: Innovació i Formació, 
DNI de l’estudiant, justificant del compte bancari i justificant d’ingressos. 

 Opció de pagament: 10 mensualitats (per a d’altres terminis consultar Fundació UdG). 

 Préstec sense interès. TAE 6,86% 

 Despeses d’obertura del 3% en el primer rebut. 

 Oferta vàlida per a matrícules fins a 8.000 € 

 Màxima agilitat: aprovació immediata online o resposta en 24 hores 

 Tu tries el compte de domiciliació. No és necessari tenir compte en la entitat 
que ofereix el finançament. 

 
 

Finançament ofert per Sabadell Consumer Finance SAU i subjecta a la seva aprovació. 

 
Si ets estudiant estranger podràs beneficiar-te d’aquestes condiciones especials 
sempre que puguis acreditar residencia i ingressos en el territori espanyol (ja sigui el 
propi estudiant o amb un familiar directe). 
 
 
Exemples de pagaments 
 
-Matrícula de 1.000 euros 
 
Import total finançat de 1.000€ 
1 primera mensualitat de 130€ i 9 mensualitats de 100€ 
Import total degut: 1.030€ 
 
-Matrícula de 5.000 euros 
 
Import total finançat de 5.000€ 
1primera mensualitat de 650€ i 9 mensualitats de 500€ 
Import total degut: 5.150€ 
 
-Matrícula de 8.000 euros 
 
Import total finançat de 8.000€ 
1 primera mensualitat de 1.040€ i 9 mensualitats de 800€ 
Import total degut: 8.240€ 

 
 
Sabadell Consumer Finance SAU és una companyia especialitzada en finançament al consum i participada al 100% 
pel Banc Sabadell. Consulta la possibilitat d’assegurar el teu préstec en aquest establiment.  


