AVANTATGES ECONÒMICS EMPLEATS DEUTSCHE BANK
PRÉSTECS
Regulat per:

Tipus

Art. 50 Conveni Col·lecitu

- Préstec de 9 mensualitats
(no es paguen interessos)

Art. 50 Conveni Col·lecitu

- Préstec de 5 mensualitats
(no es paguen interesos)

Art. 51 Conveni Col·lecitu

- Préstec habitatge

Requeriments

Observacions

- Únicament es pot destinar a:
- Matrimoni
- Trasllat forçós (obligat per l'empresa) fora del municipi actual
- Mort del cònjuge o fills
- Obres a la vivenda habitual per ruïna imminent
- Tramitació del divorci, separació o nulitat matrimonial
- Naixement o adopció de fills
- Despeses generades per situacions de violència de gènere segons els
termesestablerts a la llei.
- Obres i reformes al domicili habitual de l'empleat
- Assistència mèdica en cas d'enfemetat greu amb internament hospitalari
- Únicament es pot destinar a:
- Adquisició de mobiliari domèstic i electrodomèstics
- Compra de vehicle a nom de l'empleat. També s'inclou la “caravana”
- Pagament de l'I.R.P.F.
- En relació a l'adquisició de la vivenda habitual, per fer front als pagaments
del I.V.A., despeses d'escriptura, registre i plusvàlua.
- Reparació d'avaries en el vehicle de l'empleat no produides per accident i
sempre que el vehicle s'utilitzi al servei de l'empresa
- Despeses sanitàries i assitència mèdica per a atencions que no precisin
internament hospitalari i per malalties no greus que precisin internament
hospitalari.
- Despeses derivades d'estudis de postgrau dels fills de l'empleat
- Impuesto de Transmisiones Patrimoniales

- Per aquest préstec es considera mensualitat,
dividir per 12 el salari brut anual
- No es paguen interessos
- Es pot sol·licitar aquest préstec per a
destinacions que l'empleat pot considerar
peremptòries diferents a les aquí esmentades.
No obstant la seva concesió haurà de ser
valorada.

- Únicament es pot destinar a:
- Adquisició del habitatge habitual de l’empleat

- Venciment màxim de 20 anys o que l'edat de
l'empleat no superi els 67 anys
- Import: màxim 100.000 euros
- EURIBOR més 0,15 punts
- L'import concedit podrà ser inferior al
sol·licitat, en funció de les sol·licituts rebudes
i el fons total destinat a aquests prèstecs.

- Per aquest préstec es considera mensualitat,
dividir per 12 el salari brut anual
- No es paguen interessos
- L'empleat haurà de justificar que el prèstec
concedit s'ha destinat al fi sol·licitat

• L'endeutament màxim per la suma de les quotes d'amortització de tots els préstecs condedits a l'empleat per l'empresa, no excedirà del 35% dels
Ingresos Bruts Anuals de l'empleat. (Consultar implicació del sou del cònjuge en l’endeutament global de tots dos, quan aquest també sigui titular del préstec habitatge)
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AVANTATGES ECONÒMICS EMPLEATS DEUTSCHE BANK
PRÉSTECS
Regulat per:

Tipus

Pacte 4rt Conveni Intern

- Préstec personal

Pacte 4rt Conveni Intern

- Préstec habitatge

Pacte 4rt Conveni Intern

- Préstec de 5 mensualitats
(no es paguen interesos)

Requeriments
- Qualsevol tipus de destinació
- Import: màxim una anualitat bruta
- Tipus d'interés: EURIBOR a 12 mesos menys 0,15 punts
- Termini d'mortització: 7 anys
- Amortització: 12 quotes anuals
- Garantia: personal
- Instrumentació: mitjançant pòlissa de préstec intervinguda per notari
- Adquisició de la vivenda habitual de l'empleat segona residència
- Per la vivenda habitual:
- Import màxim: 80% per cent del valor de tasació de la vivenda (verificant
previament endeutament global de l'empleat)
- Tipus d'interés: EURIBOR a 12 mesos menys 0,65 punts
- Termini d'amortització: 30 anys o els 70 anys d'edat de l'empleat
- Amortització: 12 mensualitats
- Garantia: fins a 50.000 euros, personal. Per imports uperiors, hipotecària.
- Per la segona residència:
- Mateixes condicions que per la vivenda habitual exceptuant tipus d'interés que
serà: EURIBOR a 12 mesos més 0,35 punts.
- Despeses derivades d'estudis de postgrau del l'empleat

Observacions
- Obligatorietat de contractació d'assegurança de
vida amb Zurich Life España o la companyia
que el banc designi, per l'import pendent
d'amortitzar del préstec.

- Obligatorietat de contractació d'assegurança de
vida amb Zurich Life España o la companyia
que el banc designi, per l'import pendent
d'amortitzar del préstec.

- Per aquest préstec es considera mensualitat,
dividir per 12 el salari brut anual
- No es paguen interessos
- L'empleat haurà de justificar que el prèstec
concedit s'ha destinat al fi sol·licitat

• L'endeutament màxim per la suma de les quotes d'amortització de tots els préstecs condedits a l'empleat per l'empresa, no excedirà del 35% dels
Ingresos Bruts Anuals de l'empleat. (Consultar implicació del sou del cònjuge en l’endeutament global de tots dos, quan aquest també sigui titular del préstec habitatge)

Pàgina 2 de 2

