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A Sabadell Professional
volem treballar en
PRO de vostè.
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Aquest nombre és indicatiu del risc del
producte. Així, 1/6 és indicatiu de menys
risc i 6/6 és indicatiu de més risc.

Banco de Sabadell, S.A. es troba
adherit al Fons Espanyol de
Garantia de Dipòsits d’Entitats de
Crèdit. La quantitat màxima
garantida actualment pel fons
esmentat és de 100.000 euros
per dipositant.

Per això mantenim un acord de col·laboració amb l'AIQS per oferir-li uns
avantatges exclusius en la contractació de productes financers.

Compte Expansió Premium PRO
El compte sense comissions, amb múltiples avantatges i tota la protecció necessària per a vostè i la seva família.
• Li abonem el 10% de la seva quota d'associat.*
• Zero comissions d’administració i de manteniment del seu compte.**
• Transferències en euros sense comissions fetes a través d’Internet tant nacionals com a països de l’EEE (no
immediates).
• Sense comissions per la negociació i la compensació de xecs en euros domiciliats en una entitat de crèdit financera
espanyola.
•Targetes gratuïtes, sense comissió d’emissió ni de manteniment. Amb el servei Protecció Targetes associat i amb
responsabilitat limitada per robatori o pèrdua.
• Dèbit Or: amb assegurança d’accidents de viatge en transport públic fins a 120.000 euros i assegurança
d’accidents quotidians fins a 6.000 euros.
• Crèdit Or: amb possibilitat d’ajornament de pagaments, assegurança d’accidents de viatge en transport públic
fins a 600.000 euros, assegurança d’accidents quotidians fins a 6.000 euros, assegurança d’assistència en
viatges per a vostè i per al vehicle.
En la pòlissa de l’assegurança es detallen totes les condicions i les cobertures de cadascuna de les assegurances
associades a la targeta de dèbit Or i de crèdit Or.
•Targeta Repsol Máxima gratuïta: amb un 2% de descompte en carburant en fer gasolina en qualsevol estació de
servei Repsol, Campsa o Petronor.
• Retirades en efectiu gratis en una àmplia xarxa de caixers. Per a disposicions a dèbit d’un import igual o superior a
60 euros en els caixers de les principals entitats adherides a la xarxa EURO 6000 (Abanca, Ibercaja, Kutxabank,
Unicaja, Liberbank, Caja EspañaDuero, CajaSur, Caixa Ontinyent, Colonya Caixa Pollença) i en els caixers de Bankia.
En els caixers de Banc Sabadell, les retirades d’efectiu a dèbit són gratis per a qualsevol import.
• Condicions de contractació totalment flexibles. El Compte Expansió Premium PRO s’adapta a vostè i a la seva
situació personal. Per això, contractar-lo és molt senzill. Només necessita:
• Tenir-hi domiciliada una nòmina, pensió o ingrés regular mensual d’un import mínim de 700 euros, més un
d’aquests productes: una assegurança contractada a Banc Sabadell, que li oferirà un plus de protecció per a vostè i
els seus; un contracte d’AutoRenting, els serveis del seu automòbil en una única solució integral, o un pla de
pensions, fons d’inversió o compte de valors amb accions de qualsevol companyia per un import superior a 10.000
euros.
• Altres alternatives per beneficiar-se dels avantatges del Compte Expansió Premium PRO són: mantenir un
patrimoni global a Banc Sabadell superior a 75.000 euros calculat com la suma de saldos del mes anterior en
dipòsits, renda fixa a venciment, assegurances de vida estalvi, fons d’inversió, valors cotitzables i no cotitzables,
plans de pensions, EPSV i cartera de fons, o ser titular de 10.000 accions de Banco de Sabadell, S.A.
Oferta vàlida des del 24/11/2019 fins al 31/03/2020.
*Bonificació del 10% de la quota d'associat amb un màxim de 50 euros per compte amb la quota domiciliada, per a nous clients de captació. La bonificació es realitzarà
un únic any per a les quotes domiciliades durant els 12 primers mesos, comptant com a primer mes, el de l'obertura del compte. El pagament es realitzarà en compte el
mes següent dels 12 primers mesos.
** Rendibilitat: 0% TAE.

VIA T

• Quota alta gratis.*
• Quota de servei: 10,05 euros anuals a partir del segon any.
* Oferta vàlida fins al 31/03/2020 i exclusiva per als clients titulars d’un compte de la gamma Expansió PRO. En cas de no ser titular d’un compte de la gamma Expansió
PRO, s’aplicarà una comissió d’emissió de 20 euros i una comissió de manteniment de 15 euros/any.

Pòlissa de crèdit a 1 any
Permet obtenir finançament per fer front a les necessitats de tresoreria derivades de la mateixa activitat del seu
negoci i cobrir els desfasaments dels fluxos de cobraments i pagaments.
• Tipus d’interès fix nominal (TIN): 3,00%. TAE del 4,67%*
• Termini: 1any.
• Comissió d’obertura: 1,00%
• Comissió d’estudi: 0,50%
• Comissió per no disposició: 0,15% (mensual)
* Exemple de càlcul de la TAE:
TAE del 4,67% per a un crèdit de 25.000 euros a 1 any, contractat l’1/04/2019, disposat en la seva totalitat, a un tipus d’interès fix del 3,00% nominal. Liquidacions
mensuals en un exemple el període de liquidació del qual s’inicia el 30/04/2019 i finalitza l’1/04/2020. El càlcul de la TAE inclou la comissió d’obertura de l’1% i la
comissió d’estudi del 0,50% . Comissió per no disposició: 0,15% mensual sobre el saldo mitjà no disposat. Capital que s’ha de tornar al venciment: 25.000 euros.
TAE del 4,67% per a un crèdit de 15.000 euros a 1 any, contractat l’1/04/2019, disposat en la seva totalitat, a un tipus d’interès fix del 3,00% nominal. Liquidacions
mensuals en un exemple el període de liquidació del qual s’inicia el 30/04/2019 i finalitza l’1/04/2020. El càlcul de la TAE inclou la comissió d’obertura de l’1% i la
comissió d’estudi del 0,50% . Comissió per no disposició: 0,15% mensual sobre el saldo mitjà no disposat. Capital que s’ha de tornar al venciment: 15.000 euros.
La concessió, la quantitat i el termini de cada operació sol·licitada es determinen i estan condicionats als criteris de risc del banc i es revisen anualment.

AutoRenting
Gaudeixi d'un vehicle amb TOT INCLÒS* per menys del que imagina. Consulti les nostres ofertes especials.
Gaudeixi del seu vehicle i elimini costos incerts, amb l'última tecnologia i els sistemes de seguretat que li
garanteix el fet de conduir un vehicle nou.
*La quota inclou:
• Les revisions, manteniments i avaries.
• Vehicle de substitució.
• La substitució de pneumàtics.
• L'assegurança a tot risc sense franquícia i sense distinció de conductor.
• L'assistència en carretera des de km 0.
• L'impost de matriculació i circulació.
I si vol més informació sobre AutoRenting, visiti el nostre web: www.bancsabadell.com/renting o consulti-ho en les
nostres oficines de Banc Sabadell.
Si en contracta un abans del 31/03/2020, l’obsequiarem amb una targeta Solred amb 50 euros en carburant.

Aquest només és un exemple, però n'hi ha molts més.
Truqui’ns al 900 500 170 o passi per qualsevol oficina de Banc Sabadell, identifiquis com a membre del seu
col·lectiu professional, organitzem una reunió i comencem a treballar.
Pot fer extensiva aquesta oferta als seus empleats i familiars de primer grau.
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Pagar còmodament els peatges.
L’opció més còmoda per pagar els peatges si es desplaça habitualment per autopista. Amb la targeta VIA T, vostè
no haurà d’interrompre el viatge perquè pot abonar el peatge sense fer cap acció manual i sense aturar el vehicle.

