
Irailean, gastuak pilatu  

egiten dira beti.

Aurrea har iezaiozu etorrik
o zaizun guztiari!  

Aurten, errutinara bueltatzea 

inoiz baino lasaiagoa izango da, 

ezustekorik gabe, Kutxabanken minikreditarekin.

Kreditu “m
ini” bat, bizkor eta erraz eramatekoa, 

zeure gastuak modurik erosoenean antolatzen laguntzeko.

Ikasketak, lib
uruak, etxearen zaharberritz

ea, 

ezin atzeratu dezakezun hori edo espero 

ez zenuenean sortu zaizun ustekabekoa. Horietarako...

Hartu eta eraman zure minikredita! 

Orain are eskuragarria
go.

Adibidea: 36 hileko epea duen 3.000 euroko mailegua (azken kuota: 93,85 €; gainerako 
hileko kuotak: 94,00 €; zordundutako zenbateko osoa: 3.383,85 €). ITN %7,99 UTB %8,29. 
Irekitze-komisioa %0. Dirua aurretik itzultzeagatik dagoen konpentsazioa, amortiza-
zioaren data eta mugaegunaren arteko aldia urte bat baino gehiagokoa bada: Itzuli-
tako maileguaren zenbatekoaren %1a. Urtebetetik beherakoa bada: %0,5. Ez da inoiz 
izango mugaeguneraino sortuko liratekeen interesak baino handiagoa. Mugaegu-
neratutako zorpeko egoerak erreklamatzeagatiko komisioa: 30 €. Erakundearen 

ikuskatzailea: Espainiako Bankua.

Aurrez onartutako Kutxabank mailegua duten bezeroentzako eskaintza, maile-
gua 2017/09/30 baino lehen formalizatuz gero. Erakunde mailegu-emaileak 
aurretik aztertu eta onartu behar ditu baldintzak. Kontsumorako ez diren ber-

finantzaketa eta kredituak kanpo daude.
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ordainduta, 36 kuotatan

€

Irailean...
Hona hemen beste adibide batzuk, hori baino kopuru handiagoa 

behar baduzu, kontsulta ezazu zure Efektiboa!

3.000€ arte eska dezakezu.

Eska ezazu!
Eta zure bulegoan

Kutxabank
kutxazainetan 

zure txartelarekin

901335566 
telefonoan

Interneteko zure 
pasahitzekin

Online bankuan

Zure mugikorrean, 

Kutxabankeko 

app-aren bidez

Modu askotan lor dezakezu zure minikredita:minikredit
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hilean, 36 
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Berezia, 

Kutxabank Efektiboa 

duten bezeroentzat

Efektiboa edukitzeagatik soilik, 

eska dezakezu zure m
inikredita.

Efektiboa aurrez em
andako m

ailegu bat da, 

erakundearekin duzun loturaren araberakoa. 

Zure kreditu pertsonala, behar duzunerako eta 

berehala, paperik eta konplikaziorik gabe.

Kutxabanken uste osoa 

dugu zugan.

Adibidea: 12 hileko epea duen 500 euroko m
ailegua (azken kuota 43,51€, gainerako kuotak 43,49€, zordundutako 

zenbatekoa 521,90€). Adibidea: 24 hileko epea duen 1.500 euroko m
ailegua (azken kuota 67,95€; gainerako kuotak 

67,83 €; guztira zordundutakoa 1.628,04 €). Adibidea: 36 hileko epea duen 2.500 euroko m
ailegua (azken kuota 

78,31 €; gainerako kuotak 78,33 €; guztira zordundutakoa 2.819,86 €). 
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Kontsum
orako ez diren berfinantzaketa eta kredituak kanpo daude.

Kutxabank, S.A., Kale Nagusia, 30-32, Bilbao, IFK A95653077. Bizkaiko 
Merkataritza Erregistroan inskribatuta. 5226 Tomoa, 0 Liburua, 

BI-58729 Orria, 1 Folioa, 1. Inskripzioa.
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