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A Banc Sabadell volem treballar en PRO de vostè.
Per això mantenim un acord de col·laboració amb el

Gremi de la Indústria i la Comunicació Gràfica de Catalunya
per oferir-li uns avantatges exclusius en la contractació de productes financers.

Compte
Expansió
Negocis Plus
PRO
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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.

Pensat per tal que els autònoms, els comerços, els despatxos professionals i
les petites empreses es facin grans.
• T’abonem el 10 % de la teva quota d'associat1.
• 0 comissions d’administració i de manteniment.
• Transferències nacionals i a països de l’EEE en euros, via BS Online, gratis.
• Ingrés de xecs domiciliats en entitats de crèdit espanyoles, sense comissions.
• Rendibilitat 0% TAE.
• Bonificació de fins a 20 euros/mes. Si domicilies conjuntament l’emissió de
nòmines i assegurances socials, a partir del tercer mes de l’obertura del compte, et
bonifiquem l’1% amb un màxim de 20 € bruts/mes. El primer abonament s’efectuarà
durant el quart mes a partir de l’obertura del compte i es calcularà prenent com a
base els càrrecs del tercer mes realitzats en concepte nòmina i assegurances socials.
Els següents processos de revisió/bonificació es faran mensualment.
• Reintegraments gratis en una àmplia xarxa de caixers2. Per a disposicions a dèbit
d’un import igual o superior a 60 euros. En els caixers de Banc Sabadell, les
disposicions a dèbit són gratis per a qualsevol import.
• Targeta de crèdit i de dèbit gratis per titular i autoritzat.
• Condicions especials en TPV.
• Kelvin Retail, un nou servei en línia gratuït del qual pot gaudir únicament pel fet de
tenir contractat un TPV de Banc Sabadell, l’ajudarà a optimitzar la gestió i la
rendibilitat del seu negoci, en oferir-li informació detallada sobre la seva activitat
comercial quan li calgui. Agregant totes les vendes fetes mitjançant el seu TPV de
Banc Sabadell, Kelvin Retail li detalla:
• Com és el seu client.
• Com es desenvolupa el seu negoci.
• Com es comporta el seu negoci sobre la base del comportament del seu sector.
• Oferta financera preferent per als teus empleats. També t’oferim uns avantatges
preferents i exclusius per als teus empleats. Consulta el teu gestor.
Les excel·lents condicions esmentades anteriorment del Compte Expansió Negocis Plus PRO es mantindran mentre es
compleixin els requisits establerts en el contracte:
-Tenir un ingrés regular trimestral per un import mínim de 10.000 euros (se n’exclouen els ingressos procedents de comptes
oberts en el grup Banc Sabadell a nom del mateix titular).
-I complir, com a mínim, dos dels requisits següents: un càrrec en concepte d’emissió de nòmina, un càrrec en concepte
d’assegurances socials, un càrrec en concepte d’impostos o dos càrrecs en concepte de rebuts. En cas que el titular sigui un
comerç, és un requisit obligatori disposar de TPV amb la nostra entitat. Es consideren comerç a l’efecte de la contractació
d’aquest compte els que figuren en el llistat publicat a www.bancsabadell.com/compteexpansionegocisplus.
Aquests requisits són de compliment mensual, de manera que si al tercer mes no es compleixen aquestes condicions,
automàticament el Compte Expansió Negocis Plus PRO passarà a ser un Compte Professional.
1. * Bonificació del 10% de la quota d'associat, associat o agremiat amb un màxim de 50 € 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.
2. En els caixers de les principals entitats adherides a la xarxa EURO 6000 (Abanca, BMN, Ibercaja, Kutxabank, Unicaja,
Liberbank, Caja EspañaDuero, CajaSur, Caixa Ontinyent, Colonya Caixa Pollença), en els caixers de Bankia i en els del grup
Banc Sabadell.

Pot fer extensiva aquesta oferta als seus empleats i familiars de primer grau.
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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: 3,50%. TAE des de 5,211%*
• Comissió d’obertura: 1,00%
• Comissió d’estudi: 0,50%
• Comissió de no-disposició: 0,15% (mensual)
* TAE calculada per a un crèdit de 25.000 euros, contractat el 5-1-2018, disposat en la seva totalitat, amb liquidació
mensual, la primera el dia 31-1-2018, amb una comissió d’obertura de 250 euros i una comissió d’estudi de 125 euros. Les
comissions estan exemptes de finançament. Capital a retornar al venciment: 25.000 euros.

VIA T

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.
• Quota alta gratis.*
• Quota de servei: 10,05 euros anuals a partir del segon any.
* Tarifa amb màxima vinculació (contractar Compte Expansió, rebuts domèstics bàsics, targeta de dèbit i crèdit i banca a
distancia).

Lísing

Modalitat financera amb la qual pot adquirir els seus béns d'actiu fix.
Triï el bé i el proveïdor que vol: nosaltres l'adquirim i n'hi cedim l'ús per un temps
determinat contra el pagament de quotes periòdiques i amb una opció de
compra que es pot exercir al final del període de lloguer.
• Lísing mobiliari: finançament a mitjà i llarg termini per adquirir béns de l'immobilitzat
material (maquinària, instal·lacions, vehicles, etc.) pel sistema d'arrendament amb
opció
de compra final.
Terminis habituals de 2 a 7 anys.
• Lísing immobiliari: locals comercials i despatxos.
Terminis habituals de 10 a 15 anys.
Tipus d'interès: fix o variable a escollir.
Condicions i preus preferents.
Compatible amb les línies subvencionades disponibles en cada moment (ICO, BEI,
etc.).

» bancsabadell.com

Aquest només és un exemple , però n'hi ha molts més.
Truqui’ns al 900 500 170, 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.
Tots els préstecs i crèdits estan subjectes a estudi per a la seva concessió.

