
 

 

CIRCULAR INFORMATIVA - AGOST 2022 

IMPOSICIONS A TERMINI A 24 MESOS  
 Comunicat 29 d’agost de 2022 

La Secció de Crèdit posarà en circulació una nova modalitat d’imposicions a termini per als socis i 
socis  col·laboradors, que l’identificarem com:   
 

           LLIBRETA TERMINI “SANT SALVADOR” 
 

CONDICIONS DEL DIPÒSIT: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Llibretes infants 

La Secció de Crèdit vol fomentar l’estalvi infantil i des del passat mes de juliol, totes les llibretes que 

s’obrin a menors de 14 anys, seran obsequiades amb un ingrés inicial de 12€. 

A més, si realitzen 12 imposicions anuals (import mínim 2€/imposició) per la festa de Sant Isidre 

seran convidats i obsequiats amb un llibre de lectura. 

 Animeu als més petits a fer guardiola! 
 

*Octogenaris 

Recordem a tots els socis de la Cooperativa, amb més de 15 anys d’antiguitat que tinguin 80 anys, 

o més i vulguin gaudir de la pensió vitalícia de la Secció de Crèdit, han aportar la partida de 

naixement a les oficines de la Secció de Crèdit per tal de formalitzar-ho. Un cop acceptat, el soci 

octogenari passarà a rebre una pensió mensual de 6€, que a partir del 01-01-2023 es va aprovar per 

Consell Rector incrementar-ho a 8€ mensuals. 

ÉS EL SOCI QUI HO HA DE SOL.LICITAR.  

A més,  per la festa de Sant Isidre seran convidats i obsequiats amb un detall. 

Animeu-vos! 

 

Nota Informativa 06/2022 

* Tipus d’interès GARANTIT:         - Primer any  2,00% nominal anual  

                                                           - Segon any  2,10% nominal anual  

* Oferta vàlida a escollir: 100% diner nou o 60% diner nou + 40% Secció Crèdit (consultar) 

* Per un import de 1.000 a 50.000€ 

* Liquidació d’interessos anual 

* NO REINTEGRABLE fins al venciment 

* Disponible fins exhaurir l’import que la Secció de Crèdit ha destinat per a aquesta promoció.  

* Període de subscripció: fins al 30/09/2022 

LA VOSTRA CONFIANÇA ÉS EL NOSTRE ÈXIT 

 


