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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
d'Economistes de Catalunya per oferir-li uns avantatges exclusius en la
contractació de productes financers.

Compte Expansió PRO
El primer compte que treballa en PRO dels professionals.
• Li abonem el 10% de la seva quota de col·legiat*.
• Zero comissions d’administració i manteniment del seu compte**.
• Transferències: en euros, sense comissions, tant nacionals com a països de l’EEE (no immediates).
• Sense comissions, per la negociació i compensació de xecs en euros domiciliats en una entitat de crèdit financera
espanyola.
• Targetes de crèdit i dèbit gratuïtes, sense comissió d’emissió ni manteniment, amb el servei Protecció Targetes
associat i amb una assegurança d’accidents en viatge de fins a 120.000 euros. Tot, gratuïtament amb el seu
Compte Expansió PRO. Y targeta Repsol Màxima, amb un 2% de descompte en carburant en fer gasolina en
qualsevol estació de servei Repsol, Campsa o Petronor.
• Retirada en efectiu gratis en els caixers de Banc Sabadell per a qualsevol import. I també en una àmplia xarxa de
caixers*** per a disposicions a dèbit d’un import igual o superior a 60 euros.
I, a més a més, el nostre compromís de servei:
• No tornem cap rebut de la llar domiciliat (aigua, llum i gas), sempre que el client no tingui posicions deutores
anteriors superiors a 300 euros o impagats en el banc.
• Gestionem gratuïtament el canvi de domiciliació de rebuts en tan sols 30 dies.
Oferta vàlida per a nous comptes oberts des del 24/03/2019 fins al 31/12/2019 amb la domiciliació d'una nova nòmina, pensió o ingrés regular mensual. Les nòmines
o els ingressos regulars mensuals han de ser d'un import mínim de 700 euros. S'exclouen en el Compte Expansió PRO els ingressos procedents de comptes oberts en el
grup Banc Sabadell a nom del mateix titular.
*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.
**Rendibilitat 0% TAE
***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), en els caixers de Bankia i en els del grup Banc Sabadell.

» sabadellprofessional.com
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.
Tots els préstecs i crèdits estan subjectes a estudi per a la seva concessió.
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Sabadell
Professional

PROactivitat

És avançar-nos a les
teves necessitats.
Ser proactiu és, per exemple, posar al teu abast eines de treball
veritablement útils.

Com ara aquesta targeta Visa, perfecta per a les teves gestions quotidianes,
gràcies al seu crèdit de 1.000 euros ampliables, i l’assegurança d’accidents
de fins a euros. Gratuïta: sense quotes anuals.
Una targeta que, a més a més, t’identifica i et distingeix com a membre d’un
col·lectiu professional de prestigi: el Col·legi d'Economistes de Catalunya.
Així és com Sabadell Professional treballa en PRO. Posant al teu abast
solucions financeres i professionals adaptades a les teves necessitats, fins i
tot abans que les detectis.
Per això et convidem a conèixer-nos directament. Descobriràs perquè som
el banc de les millors empreses. I també el dels millors professionals.
Truca’ns al 900 500 170 i sol·licita la teva targeta personalitzada.
T’explicarem també com desenvolupem una gestió proactiva per als
professionals.
sabadellprofessional.com

