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Financem el teu tractament en 3, 6, 12, 18 i 24 mesos 

 

 

 

Què has de saber? 

 

- A Eugin podràs finançar el teu tractament a través de CaixaBank. 

- Has de ser resident a Espanya. 

- Et financem el cost total del tractament (medicació no inclosa). 

- L’import finançat es pot abonar en: 3, 6, 12, 18 i 24 mesos sense interessos. 

- Si s’escull un finançament en 3 mesos, no hi haurà despeses d’obertura. En 

cas que el termini escollit sigui de 6 o 12 mesos, l’entitat procedirà a cobrar 

un 2 % de despeses d’obertura sobre l’import a finançar (una única vegada, 

i el càrrec es realitzarà en el primer rebut). Si s’escullen 18 mesos, la 

comissió d’obertura serà del 5 % i, per als terminis de 24 mesos, la comissió 

d’obertura serà del 6 %. 

- Si la pacient no és la titular del finançament, ha de constar com a cotitular 

(amb nòmina o sense). 

- Per iniciar els tràmits de l’aprovació del seu pla de finançament, ha de 

contactar amb Atenció al Pacient a través de la seva Àrea Privada o trucar al 

93 322 11 22. 

- La sol·licitud formal de finançament s’haurà de realitzar abans de l’inici del 

tractament.  

 

 

Quina documentació necessites per poder finançar el teu tractament? 

 

- Fotocòpia de la llibreta o del document en què figuri el núm. de compte 

bancari on es realitzaran els càrrecs de finançament i el nom del titular que 

es farà càrrec dels pagaments. 

- Fotocòpia del DNI/NIE de la persona que sol·licita el finançament i de la 

persona que realitza el tractament. 

- Si el titular és assalariat: fotocòpia de la darrera nòmina. 

- Si el titular és autònom (si és estranger ha de fer mínim 1 any que treballa a 

Espanya): IRPF model 130, 131 o 100 (o declaració de la RENDA).  

- Si el titular és jubilat: full de revaloració de la pensió.  
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