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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 Carnissers i Xarcuters Artesans de les
Comarques de Gironines

per oferir-li uns avantatges exclusius en la contractació de productes
financers.

Compte
Expansió
Negocis PRO

Un compte que posa al seu abast finançament a la mida del seu negoci i una
excel·lent oferta de productes i serveis en les millors condicions.
• Li abonem el 10% de la seva quota d'associat*.
• 0 comissions d’administració i manteniment**.
• Transferències nacionals en euros i transferències a països del EEE en euros,
via BS Online, gratis.

Document Publicitari. Data d'emissió: Març 2016.
Condicions revisables en funció de l’evolució del mercat. S’aplicaran les que estiguin en vigor al banc en el moment de la formalització.

• Ingrés de xecs domiciliats en entitats de crèdit espanyoles, sense comissions.
• TPV en condicions preferents.
• Targeta de crèdit i de dèbit gratis per titular i autoritzat.
�� I molts més avantatges. Perquè el Compte Expansió Negocis PRO és el compte
pensat perquè despatxos professionals, autònoms, comerços i petites
empreses es facin grans.
Les excel·lents condicions esmentades anteriorment del Compte Expansió Negocis PRO es mantindran mentre es
compleixin els requisits establerts en el contracte. Actualment, com a mínim s'ha de complir un 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. Aquests requisits són de compliment mensual; si al tercer mes no es
compleixen aquestes condicions, automàticament el Compte Expansió Negocis PRO passarà a ser un Compte Relació.
*Fins a un màxim de 100 euros anuals per compte, amb la quota domiciliada. L'abonament es farà durant el mes de
gener de l'any següent.
**Rendibilitat: 0% TAE.

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: 3,85%. TAE des de 6,129%*
• Termini fins a un any
• Comissió d’obertura: 1,50% (mínim 120 euros)
• Comissió d’estudi: 0,50% (mínim 120 euros).
• Comissió de no-disposició: 0,15% (mensual)
* TAE calculada per a un crèdit de 25.000 Euros, disposat en la seva totalitat amb liquidació mensual, amb una comissió
d’obertura de 375 euros i una comissió d’estudi de 125 euros. Les comissions estan exemptes de finançament. Capital a
retornar al venciment: 25.000 Euros.

Pot fer extensiva aquesta oferta als seus empleats i familiars de primer grau.

Terminal Punt
de Venda (TPV)

La comissió que s'aplica a les operacions de TPV és del 0,35%, amb revisió
semestral.* Quota de manteniment mensual de 4,50 euros, sense import mínim
per operació.
La nostra oferta de terminals punt de venda (TPV) incorpora les màximes prestacions
en seguretat i les últimes novetats tecnològiques, i ofereix una solució de cobrament
adequada per a cada client.
Disposarà d’una àmplia gamma de terminals que li permetran cobrar els pagaments
amb targeta dels seus clients i donar una solució a les vendes tant en entorns
presencials com a distància. Entre altres característiques, els nostres TPV:
• Estan adaptats per a connexions fixes de telefonia o ADSL; de mobilitat via
Bluethooth, Wi-Fi o GPRS, així com terminals connectats tant a PC com a
dispositius mòbils (tauletes i smartphones) o integrats en aplicacions
webservice.
• Són multidioma, multidivisa, contactless (pagaments en què només cal acostar
la targeta al TPV), permeten la possibilitat de capturar digitalment la signatura
del client, i també la gestió de les propines, taxfree...
• Per a targetes de Banc Sabadell es podran realitzar fraccionaments dels
pagaments.
* Amb vinculació de quatre d’aquests productes: Compte Expansió Negocis PRO, amb un saldo mitjà trimestral igual o
superior a 3.000 euros, domiciliació de tres rebuts del comerç/autònom, assegurances socials del comerç/autònom,
aplicació de nòmines del comerç, Protecció Comerços i Oficines, dipòsits de qualsevol naturalesa (import mínim: 12.000
euros), fons d’inversió (import mínim: 12.000 euros), pla de pensions (aportació anual mínima de 600 euros),
Credinstant, crèdit familiar, hipoteca, pòlissa de crèdit, lísing, AutoRenting, InfoRenting i línies subvencionades.

Finançament
Estudis

Crèdit per a estudis i cursos
• Tipus d’interès fix: 5,50%. TAE: 5,85%.*.
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• Import: el cost total dels seus estudis.
• Termini: fins a 10 anys.
• Amortització en 12 quotes a l’any. Possibilitat de període de carència en la
devolució del capital fins a 5 anys.
• Comissió d’obertura: 0,50%.
• Sense comissió d’estudi.
• Disposicions: si el pagament dels seus estudis l’ha de fer a l’inici de cada curs
escolar, pot demanar que el préstec es faci en diferents quantitats parcials de
l’import sol·licitat. D’aquesta manera, només paga interessos sobre l’import
utilitzat.
* TAE calculada per a un préstec de 10.000 euros que s’ha de tornar en 5 anys, amb una comissió d’obertura de 50
euros i una quota mensual de 191,01 euros sense període de carència. Import total carregat: 11.510,60 euros.

Aquest només és un exemple , però n'hi ha molts més.
Truqui’ns al 902�383�666, 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.

