COM FUNCIONA EL CRÈDIT NÀUTIC

Moltes persones, cada dia més, tenen ganes de gaudir d'un vaixell. El mar és una cosa
que agrada a molta gent i, per això, la il·lusió de moltes persones és tenir un vaixell. No
obstant això, els preus dels vaixells són elevats i en ocasions ens costa plantejar-nos la
possibilitat de tenir-los.
Gràcies a la possibilitat del finançament de vaixells, complir el somni de tenir una
embarcació d'esbarjo es fa més real. Avui dia, passar les vacances amb la família en un
veler o en un vaixell a motor és possible demanant un crèdit nàutic i convertint-se en l'amo
de la seva embarcació.

Què és un crèdit nàutic?
Un crèdit nàutic o crèdit de vaixells i iots és una operació financera per la qual qui vol
adquirir un vaixell rep els diners d'una entitat financera o bancària per comprar
aquesta embarcació. En general, aquests crèdits són concedits per a embarcacions
d'esbarjo a vela i de motor, noves i d'ocasió (usades).
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El crèdit nàutic amb garantia personal per a la compra d'un vaixell nou no comporta
despeses addicionals de perits o notaris, ja que el crèdit s'acorda entre l'entitat
bancària i el comprador, el que evita la despesa en els serveis d'aquests professionals
inherents a la hipoteca naval o el crèdit hipotecari.
A més, l'augment de la demanda dels vaixells ha fet que les entitats ofereixin més
possibilitats a l'hora de demanar aquests crèdits. D'aquesta manera, hi ha moltes
entitats financeres que ofereixen "crèdits a mida" per als seus clients, els quals
proporcionen més flexibilitat que una hipoteca naval o un altre crèdit hipotecari.
En suma, el tipus d'interès anual equivalent aplicat a les hipoteques nàutiques sol ser més
elevat que el dels crèdits per a vaixells. En els crèdits, hi ha un interès fix, el que permetrà
que el comprador sempre sàpiga el que pagarà i no tingui sorpreses al llarg del
finançament.
En demanar un crèdit nàutic, podrà evitar i estalviar-se pagar comissions d'obertura o
despeses d'estudi, el que permet un estalvi al comprador i també la possibilitat de
cancel·lar el préstec totalment o parcialment amb unes condicions més reduïdes.
Un altre punt a favor per als crèdits és que el seu termini de devolució sol variar entre 12
mesos i 15 anys. A més, una altra facilitat que ofereix el crèdit nàutic és que pot ser pagat
mensualment o cada 3 mesos, a conveniència del comprador. I, en molts casos, dins del
finançament, pot incloure les despeses de registre, equipament, transport, extra, que, en
el cas de les embarcacions, suposa una quantitat de diners important.

Conclusió
Per tant, si el que es vol és tenir una embarcació d'esbarjo amb la qual gaudir de
vacances en família, escapades romàntiques o viatges organitzats, una bona opció serà la
de demanar un crèdit nàutic.
Converteixi en realitat el seu somni, així que informeu-vos sobre totes les opcions per
aconseguir el millor finançament per a l'embarcació d'esbarjo que vostè sempre ha desitjat
tenir.
Si està pensant adquirir una embarcació i necessita assessorament en el seu finançament
poseu-vos en contacte amb SYS FINANCE, que l'ajudarà a seleccionar l'opció financera
més adequada a les seves circumstàncies i possibilitats.
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