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Cada pregunta val 1/8 * 10 = 1,25 punts sobre 10
1.- Què és una operació d'actiu per les entitats de crèdit? Què vol dir que una operació d'actiu
és a curt termini? I què vol dir que és a llarg termini? Posa'n exemples.
2.- En què consisteix la línea de descompte que una empresa contracta amb una entitat de
crèdit? Què és el descompte comercial d'un efecte comercial? I quin avantatge reporta a
l'empresa mercantil?
3.- Què és un préstec bancari? I què vol dir que l'entitat bancària que el concedeix pot
demanar garanties personals o reals al deutor? Posa'n dos exemples de préstecs bancaris: un
amb garantia personal i un altre amb garantia real.
4- Què és un préstec hipotecari? Com es formalitzen aquests tipus de contractes entre l'entitat
prestadora i el seu deutor. En una economia que no sigui de crisis econòmica les entitats
creditícies concedeixen préstecs hipotecaris a les empreses? Digues per què.
5.- Què es un contracte de pòlissa de crèdit o bé de compte de crèdit? Existeix alguna
diferència entre la pòlissa de crèdit i un compte corrent? Posa'n exemples.
6.- Respecte a les pòlisses de crèdit Què entenem pels conceptes de: disposat, no disposat i
excedit ó descobert. Posa'n exemples mitjançant una gràfica. Per quin mètode de càlcul
liquidarà l'entitat de crèdit els interessos que cobraran al deutor? En què consisteix aquest
mètode?
7.- Què recomanaries a una empresa que disposa d'un pòlissa de crèdit que permanentment la
té disposada i de tant en tant excedida, fins i tot quan se li apropa la data de finalització del
contracte. Quina situació es dóna quan s'acaba el termini del contracte (que normalment és
d'un any) i la pòlissa està disposada? Si el l'entitat de crèdit no vol renovar el contracte i la
pòlissa està disposada què haurà de fer el deutor?
8.- Què és l'aval bancari? Quins són els actors que intervenen en aquest aval bancari i quin
paper juga cadascun?.
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