Compromís 24 + 24
Banco de Sabadell, S.A. (a partir d’ara, Banc Sabadell) es compromet mitjançant aquest
document amb els seus clients que sol·liciten el Préstec Expansió o el Crèdit Auto a:
PRIMER: donar resposta a la sol·licitud de Préstec Expansió de clients, persona física (exclosa
la finalitat empresarial i professional), amb garantia personal i d’un import fins a 18.000 euros,
en un termini màxim de 24 hores, comptades des del moment en què, degudament
emplenada la sol·licitud pel client, aquest faciliti la documentació que li requereixi el banc per
valorar el risc i avaluar l’operació, i, addicionalment, en el cas de no clients, prèvia alta efectiva
com a client.
SEGON: abonar l’import en un termini màxim de 24 hores, en cas que l’operació sigui
concedida segons els criteris de Banc Sabadell. El termini comptarà a partir del moment en què
la pòlissa de préstec sigui formalitzada (els terminis de resposta, acceptació o denegació de la
concessió del préstec són tenint en compte els dies que siguin laborables per a l’oficina que
tramiti l’operació; se n’exclouen els caps de setmana i els festius).
TERCER: informar el client, via presencial en l’oficina que tramiti l’operació, del moment en
què hagi aportat la documentació necessària i signat el document de sol·licitud i, via telefònica,
SMS i/o correu electrònic, de la resposta i l’abonament del préstec, aquest últim en cas de ser
acceptada.

Requisits i obligacions per accedir al compromís:
Per poder accedir a la signatura de la sol·licitud del Préstec Expansió o del Crèdit Auto que
inclou el compromís 24 + 24 caldrà:











Ser client, persona física, d’edat superior a 18 anys i resident a Espanya.
Ser client amb compte actiu, en què es vincularan els pagaments de les quotes del
préstec.
Tenir el DNI/NIE en vigor.
Facilitar el telèfon mòbil i/o el correu electrònic com a canal de contacte per ser
informat de cada sol·licitud.
Que la finalitat del préstec sigui al consum o la compra d’un vehicle, segons la
modalitat sol·licitada (exclosa la finalitat empresarial i professional, així com els
refinançaments/reestructuracions de deute).
Que l’import del préstec sigui de fins a 18.000 euros i sempre que no hi hagi garantia
addicional (garantia real, dinerària i avaladors).
Disposar de la CIRBE (Central d’Informació de Riscos del Banc d’Espanya), que el banc
sol·licitarà de manera gratuïta, prèvia signatura de l’autorització corresponent per
part del client.
Aportar tota la documentació requerida pel banc per valorar el risc i avaluar
l’operació, segons correspongui, com s’indica a continuació:

o

Client amb nòmina o pensió domiciliada:
 DNI/NIE del sol·licitant.
 2 últimes pensions o nòmines (treballador per compte d’altri*).
 2 últims IRPF i pagaments trimestrals de l’IRPF de l’any en curs i
pagaments trimestrals de l’any actual i resum anual de l’any anterior
de l’IVA (autònom).
 Declaració de l’IRPF (últim exercici).
 Dades registrals de l’habitatge, en cas de ser de propietat.
 2 últims rebuts de pagaments periòdics amb la indicació de saldos
pendents d’amortitzar, si s’escau (hipoteques, préstecs personals,
crèdits de targetes i financeres, lloguers, pensions compensatòries i
alimentàries, etc.).
 Altra informació que la sol·licitud concreta requereixi.

o

Client sense nòmina o pensió domiciliada i/o clients nous:
 DNI/NIE del sol·licitant.
 2 últimes pensions o nòmines (treballador per compte d’altri*).
 2 últims IRPF i pagaments trimestrals de l’IRPF de l’any en curs i
pagaments trimestrals de l’any actual i resum anual de l’any anterior
de l’IVA (autònom).
 Declaració de l’IRPF (últim exercici).
 Dades registrals de l’habitatge, en cas de ser de propietat.
 2 últims rebuts de pagaments periòdics amb la indicació de saldos
pendents d’amortitzar, si s’escau (hipoteques, préstecs personals,
crèdits de targetes i financeres, lloguers, pensions compensatòries i
alimentàries, etc.).
 Extracte bancari dels 6 últims mesos dels comptes operatius més
significatius - ingrés de la nòmina.
 Altra informació que la sol·licitud concreta requereixi.

*L’antiguitat en la situació laboral ha de ser superior a l’any i de caràcter fix. En cas
contrari, s’ha de continuar amb la sol·licitud i canalitzar-la per una altra modalitat de
préstec personal.

Acceptació de les bases
La signatura de la sol·licitud suposa l’acceptació prèvia d’aquestes bases per part del/s
sol·licitant/s.

