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Sabadell
Professional
A Sabadell Professional
volem treballar en
PRO de vostè.

1 /6

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 el Col·legi Oficial de
Metges de Girona per oferir-li uns avantatges exclusius en la contractació
de productes financers.

Compte Expansió Plus PRO
El compte que tracta amb rigor i serietat els diners dels professionals.
• Li abonem el 10 % de la seva quota de col·legiat, màxim 50 euros el primer any1.
• Zero comissions d’administració i de manteniment del seu compte.
• Transferències: en euros, sense comissions, tant nacionals com a països de l’EEE.
• Ingrés de xecs domiciliats en entitats de crèdit espanyoles, sense comissions.
• Devolució fins a 50 euros al mes:
- 1% dels rebuts de llum, gas, telèfon, mòbil i Internet.
- 1% dels rebuts de col·legis, escoles bressol, universitats i ONG2.
- 1% sobre les compres amb targeta de crèdit en comerços d’alimentació3.
Li abonarem fins a 50 euros bruts al mes, sempre que l’import de la devolució sigui igual o superior a 5 euros i hagi
fet cinc compres durant el mes amb la seva targeta de dèbit o crèdit del seu Compte Expansió Plus PRO. Nosaltres
ens encarregarem de totes les gestions.
• Fins al 3% TAE de remuneració al compte: primer any fins al 2,74% TAE. Saldo màxim a remunerar 10.000 euros.
Per accedir a aquest avantatge, hauràs de tenir saldos en estalvi-inversió superiors a 30.000 euros i haver fet amb
les teves targetes 5 compres en el mes anterior al mes a remunerar. Saldo màxim a remunerar: 10.000 euros4.
• Gratis:
- Una targeta de crèdit i una de dèbit MasterCard oro per titular i autoritzat, i targeta Repsol Máxima, amb un 2 % de
descompte en carburant en fer gasolina en qualsevol estació de servei Repsol, Campsa o Petronor.
- Quota d’emissió i manteniment.
•Reintegraments a dèbit gratis en els caixers de Banc Sabadell per a qualsevol import. I també en una àmplia xarxa
de caixers5 per a disposicions a dèbit d’un import igual o superior a 60 euros.
Oferta vàlida per a nous comptes oberts des del 24/04/2018 fins al 31/12/2018 amb la domiciliació en el Compte Expansió Plus PRO d’una nova nòmina, pensió o
ingrés regular mensual per un import mínim de 3.000 euros (se n’exclouen els ingressos procedents de comptes oberts en el grup Banc Sabadell a nom del mateix
titular). També cal haver domiciliat dos rebuts domèstics en els dos últims mesos. Els titulars d’un Compte Expansió Plus PRO en podran disposar d’un altre d’addicional
sense requisits de domiciliació de nòmina, pensió o ingressos mensuals recurrents. I, a més a més, tots els Comptes Professional que vulgui, sense comissió
d’administració i de manteniment (rendibilitat Compte Relació: 0% TAE).
1.Bonificació del 10% de la quota de col·legiat 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.
2. Els rebuts domiciliats que corresponguin, com a emissor, a organitzacions no governamentals (ONG) registrades en l’Agència Espanyola de Cooperació i els rebuts de
col·legis, escoles bressol i universitats carregats durant el mes. Han de ser centres docents espanyols (públics, privats i concertats) i se n’exclouen les despeses
d’acadèmies particulars, col·legis professionals o despeses diferents a les d’escolarització. Tampoc s’hi inclouen les despeses en concepte de postgraus, màsters i
doctorats.
3.Operacions de compra fetes amb targeta de crèdit incloses en la liquidació del mes, amb les targetes modalitat Classic, Or, Premium, Platinum i Shopping Or el
contracte de les quals estigui associat a aquest compte, en determinats establiments comercials d’alimentació inclosos i que es poden consultar a la pàgina
www.bancosabadell.com/cuentaexpansionplus.
4. Per tenir accés a aquesta retribució, els titulars han d’haver fet amb les seves targetes cinc compres en el mes anterior al mes a remunerar i tenir un saldo mitjà
mensual al banc superior a 30.000 euros en recursos, calculat com la suma de saldos del mes anterior de comptes a la vista, dipòsits, renda fixa a venciment,
assegurances de vida-estalvi, fons d’inversió, valors cotitzables i no cotitzables, plans de pensions, plans de previsió d’EPSV i BS Fons Gran Selecció. No es tindrà en
compte per al còmput del saldo mitjà el saldo existent en aquest Compte Expansió Plus ni en cap altre de les mateixes característiques en el qual els titulars siguin
intervinents. Sí que es tindrà en consideració el nombre de cotitulars, de manera que el saldo mínim existent a l’entitat com a requisit serà el pres proporcionalment per a
cada cotitular. No es remuneraran els saldos durant el primer mes de vida del Compte Expansió Plus.
En cas que no s’arribi per part dels titulars al saldo mínim que dona dret a la retribució del Compte Expansió Plus, la liquidació es farà al 0% per aquest concepte.
Rendibilitat primer any: per al tram de saldo diari que excedeixi els 10.000 euros: 0% TIN. Per al tram de saldo diari des de 0 fins a un màxim de 10.000 euros: 2,919%
TIN, 1,8191% TAE (calculada tenint en compte els dos tipus d’interès per al supòsit de permanència del saldo mitjà diari durant un any complet des de l’alta del compte).
Exemple de liquidació: saldo al compte de 15.000 euros diaris, saldo diari sobre el qual es remunera: 10.000 euros; freqüència mensual; interessos liquidats a l’any:
270,82 euros; data contractació: 30/06/18; data primer pagament d’interessos: 31/08/2018; data final primer any: 30/06/2019.
Rendibilitat resta d’anys: per al tram de saldo diari que excedeixi els 10.000 euros: 0% TIN. Per al tram de saldo diari des de 0 fins a un màxim de 10.000 euros: 2,919%
TIN, 1,9910% TAE (calculada tenint en compte els dos tipus d’interès per al supòsit de permanència del saldo mitjà diari durant un any complet a comptar des del segon
any del compte). Exemple de liquidació: saldo al compte de 15.000 euros diaris, saldo diari sobre el qual es remunera: 10.000 euros; freqüència mensual; interessos
liquidats a l’any: 296,77 euros; data inici segon any: 30/06/19; data primer pagament d’interessos: 31/07/2019; data final segon any: 30/06/2020.
5. 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.

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).

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: 3,55%. TAE des de 5,264%*
• 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 5-04-2018, disposat en la seva totalitat, amb liquidació mensual, la primera el dia 31-04-2018, 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.
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VIA T

» sabadellprofessional.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.

