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Oferta exclusiva per  col·lectiu d'Arts Gràfiques.
   
Dipòsit Nexe 100 (1)

2,75% TAE
Tipus d’interès nominal anual   2,75%

   
Es tracta d’un dipòsit a 13 mesos dirigit exclusivament a  nous clients  que contractin el nostre Compte
Nòmina.

 

Compte Nòmina Bankinter (2)

 

Un  5% TAE    el primer any.  
I un 2% TAE el segon any.
  

I, a més, tots aquests avantatges:
  

0 € en comissió de manteniment  de compte. 
0 € en transferències nacionals  a través de bankinter.com. 
0 € de quota anual en la targeta de crèdit  associada al seu Compte Nòmina. 
La possibilitat de sol·licitar una  bestreta de nòmina  per import d’una mensualitat neta, amb un
màxim de   6.000 €. 
Subscripció gratuïta a un  servei d’assistència a la llar  proporcionat per Reparalia. 
Servei  SMS antifrau. 
Una  assegurança d’accidents gratuïta  de  6.000 €. 
Gestionem de manera gratuïta el  canvi dels seus rebuts.  

  
Si li cal més informació o un assessorament personalitzat, posi's en contacte amb mi, Mònica Besora
Tàrrech, enviant-me un correu electrònic a mbesorat@bankinter.es.

    

I no oblidi preguntar-nos sobre la nostra oferta de Dipòsits.

 
 (1)Dipòsit contractable fins al 31/08/2013 o fins que s’arribi a l’import ofert (80 milions d’euros). Import mínim 10.000€ i  màxim 200.000€.
Dipòsit no renovable. Liquidació d’interessos a venciment. Possibilitat de cancel·lació anticipada total o parcial (per import mínim de 500€
i deixant un saldo després de cancel·lar de 10.000€ mínim). A l’import cancel·lat se li aplicarà l’1,25% d’interès nominal anual. El client ha
de mantenir el Compte Nòmina/Pensió/Professional com a mínim durant la vida del Dipòsit, és a dir, almenys 13 mesos. En cas contrari,
el Banc pot cancel·lar anticipadament el dipòsit sense abonar-li els interessos.
(2) Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2013. Exclusiva per a nous clients amb nòmina, pensió o ingressos professionals des de
1.000 €. Saldo màxim a remunerar 5.000 €. Primer any: tipus d’interès nominal anual 4,94% (5%TAE). Segon any: tipus d’interès nominal
anual 1,99% (2% TAE). Liquidació semestral. Exemple per a saldo en compte nòmina diari de 3.000 €, calculat per a un període de
liquidació de 180 dies, remuneració bruta: 1r semestre, 72,89€; 2n semestre, 72,89€; 3r semestre, 29,44 €; 4t semestre, 29,44 €. 
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