Treballem en PRO
dels PROfessionals
Per això hem renovat l'acord de col·laboració amb
l'Associació de Comerciants Fòrum Calafell, que ofereix
avantatges exclusius en la contractació de productes
financers als seus professionals i familiars de primer grau.
Però treballar en PRO dels PROfessionals no només és facilitar-te la gestió
del teu negoci i atendre les teves necessitats financeres. És anar més lluny.
Innovem constantment la nostra oferta de productes i serveis per a
poder oferir productes com aquest:

OT129685 - 290912
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A Banc Sabadell treballem pensant en els PROfessionals.

Compte Expansió Negocis PRO
El compte que tracta amb rigor i serietat
els diners dels professionals
A Banc Sabadell disposem d'un extens equip de gestors especialitzats en el
sector professional preparats per donar resposta a les necessitats de tots els
col·lectius de PROfessionals.

Per a més informació o fer-te client de Banc Sabadell contacta amb
un gestor especialitzat i identificat com a membre del teu col·lectiu
professional:

sabadellprofesional.com

900 500 170

nou client

Indicador aplicable al
Compte Expansió Negocis PRO.

Compte Expansió PRO
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El compte que tracta
amb rigor i serietat els diners
dels professionals

Abonament del 10% de la teva
quota de col·legiat/associat
fins a 50 euros per compte

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.

Targeta de dèbit i de crèdit
sense comissions, ni
d’emissió ni de manteniment

A qui va dirigit?
El Compte Expansió Negocis PRO està pensat per a autònoms, comerços i negocis. Un únic compte
amb tota l'operativa necessària per al dia a dia de la teva activitat.

Avantatges del Compte Expansió Negocis PRO
Quota de col·legiat/associat
Abonem el 10% de la quota de col·legiat/associat, amb un màxim de 50€ per compte, per a quotes domiciliades
en un compte de la gamma Expansió, per a nous clients de captació.
La bonificació es fa un únic any per a les quotes domiciliades durant els 12 primers mesos. En aquest sentit, es
compta com a primer mes el de l’obertura del compte.
El pagament s’ha de fer en el compte el mes següent als 12 primers mesos.

Sense comissions
• D'administració del teu compte.
•	Per les transferències en euros que facis per canals d'autoservei, tant nacionals com a països
de l'EEE (no immediates).
•	Per la negociació i compensació de xecs en euros domiciliats en una entitat de crèdit financera
espanyola.
A més, possibilitat de bonificació total o parcial de la comissió de manteniment.1
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Targetes gratuïtes, sense comissions d'emissió ni de manteniment
Una targeta de crèdit i una targeta de dèbit per a cada titular, amb el servei Protecció Targetes
associat i amb una assegurança d'accidents en viatge de fins a 120.000 euros.

Servei d'assistència jurídica gratuïta el primer any2
Et proporcionem assistència jurídica telefònica sobre qualsevol tema relacionat amb la teva activitat
professional, les 24 hores del dia, i un portal web en què trobaràs ofertes per al teu negoci o d'ús
personal amb accés des de BS Online.3

Finançament i altres opcions segons les teves necessitats
Cada projecte és diferent, per això som especialistes en solucions a mida, t'oferim préstecs, crèdits i
hipoteques amb plans d'amortització àgils.
A més, amb Leasing Delivery, AutoRenting i el renting de béns d'equip podràs adquirir un vehicle, una
motocicleta o la flota per al repartiment a domicili dels teus productes, estrenar vehicle periòdicament
amb tot inclòs en la quota o disposar de la maquinària més moderna i avançada sense necessitat
d’efectuar un desemborsament inicial.

Condicions especials en TPV
Amb el Compte Expansió Negocis PRO podràs obtenir el TPV en condicions especials.

Retirades d'efectiu gratis en una àmplia xarxa de caixers
Per disposicions a dèbit d'import igual o superior a 60 euros en caixers de Bankia i en els caixers
de les principals entitats adherides a la xarxa EURO 6000. (Abanca, Ibercaja, Kutxabank, Unicaja,
Liberbank, CajaSur, Caixa Ontinyent, Colonya Caixa Pollença).
En els caixers de Banc Sabadell les retirades d'efectiu a dèbit són gratis per a qualsevol import.

Gestió i control de l'efectiu de forma segura
Evita els desquadraments de caixa, detecta monedes i bitllets falsos i redueix el risc de robatori i furt
amb Renting Cash Comerços. La millor opció per a la custòdia de l'efectiu.

I quan ens necessitis, serem on siguis
La digitalització és la clau per evolucionar. El model tradicional de gestió de les empreses ha
evolucionat. Ara des de l'app i el web de Banc Sabadell tot és més fàcil, més ràpid i més àgil, sense
desplaçaments ni esperes, amb total comoditat i la màxima seguretat.
Les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any, per ajudar-te a resoldre qualsevol dubte.
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Sigui quin sigui el teu negoci, ens importa. Per això et volem ajudar a prendre
les millors decisions.
Descobreix-ho a seronsiguis.com.

Oferta vàlida fins al 30/06/2021.
La Compte Expansió Negocis PRO és exclusiva per a uns determinats col·lectius professionals. Pregunti al seu gestor quina és la solució
financera concreta pel seu col·lectiu o truqui o al telèfon 900 500 170.
1. Per obrir un Compte Expansió Negocis PRO només has de tenir domiciliada una nòmina o un ingrés regular mensual d'un import mínim de 700
euros, excloent-ne aquells ingressos procedents de comptes oberts al grup Banc Sabadell a nom del mateix titular.
Les TAEs podran variar en funció del saldo en compte.
La comissió de manteniment del compte és de 60 euros/any, que es liquidarà trimestralment (15 euros/trimestre). Rendibilitat del compte: 0 %
Tipus d'Interès Nominal (TIN). Taxa Anual Equivalent (TAE): -2,378 %, exemple en cas de mantenir durant 1 any un saldo mitjà de 2.500 euros.
Bonificació de la totalitat de la comissió de manteniment (rendibilitat del compte 0 % TIN i 0 % TIN i 0 % TAE) si la titularitat del compte té
contractada a través del banc i mitjançada per BanSabadell Mediación, Operador de Banca-Seguros Vinculado del Grupo Banco Sabadell, S.A.,
NIF A03424223, alguna d'aquestes assegurances:
Protecció Autos, Protecció Comerços i Oficines, Protecció Empreses, Protecció Subsidi Autònom, Protecció Vida, Protecció Vida Pimes, Protecció
Salut Pimes, Responsabilitat Civil o Responsabilitat Civil Professional.
Bonificació de la meitat de la comissió de manteniment (rendibilitat del compte: 0 % TIN i -1,1946 % TAE, exemple en cas de mantenir durant 1 any
un saldo mitjà de 2.500 euros) si es compleix durant els últims tres mesos alguna de les següents condicions alternatives per part del comerç:
- Haver realitzat un mínim de 60 operacions de compra amb el terminal punt de venda (TPV) contractat a través de banc.
- Haver facturat un mínim de 6.000 euros amb el TPV contractat a través del banc.
- Tenir domiciliades en el compte 6 anotacions de dèbit en concepte de pagament de nòmines o impostos o bé d'assegurances socials.
2. Quota anual del servei gratuïta el primer any. Cost anual a partir del segon any de 20 euros + IVA, per a col·lectius professionals amb
conveni Banc Sabadell.
3. CRISTALWARE CONSULTING SERVICES S.L.U. és l'entitat encarregada del servei d'orientació jurídica telefònica i PEOPLE VALUE, S.L. és
l'entitat encarregada del servei de descomptes i beneficis. Aquests serveis es prestaran d'acord amb les condicions que aquestes entitats
tinguin establertes en cada moment, sense intervenció ni cap responsabilitat de Banc de Sabadell, S.A. El banc és aliè a qualsevol incidència i/o
circumstància derivada o relacionada amb la prestació dels serveis, que, en tot cas, estan subjectes al fet que es mantinguin vigents els acords
subscrits entre el banc i aquestes entitats. El servei d'orientació jurídica telefònica no abasta les qüestions o possibles incidències de l'activitat
del client que puguin afectar les seves relacions amb empreses del grup Banc Sabadell, filials o participades.

T’ajudem?
Contacta amb nosaltres o sol·licita una cita amb el teu
gestor habitual i t’explicarem detalladament tots els
avantatges del Compte Expansió Negocis PRO.
sabadellprofesional.com
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900 500 170

Oficina

