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Octubre 2017
Distingit/ida senyor/a ,
Banc Sabadell i la Federació d'Associacions de Comerciants de l'Eix Comercial del Poblenou hem arribat
a un acord per oferir-li avantatges exclusius de productes i serveis financers.
Davant d'això, només li podem dir una cosa:

Estem a la seva disposició quan ens necessiti.
Això és treballar en PRO de vostè.
Alhora, no podem deixar passar l'oportunitat d'informar-lo dels avantatges del Compte Expansió Negocis
PRO. El primer compte que treballa en PRO dels professionals.
Ara bé, com que dir-ho és molt fàcil però fer-ho no tant, en lloc d’omplir aquesta carta d’arguments i
ofertes que no pugui refusar, preferim no fer-li perdre el temps i començar a treballar. O el que és el
mateix: invitar-lo/la que es reuneixi amb nosaltres a l’oficina, on l’atendrà un gestor especialitzat en
professionals com vostè. L’esperem.
Atentament,

Rosa-M. Manzanas Marti
Director Oficina

Miguel López Rodríguez
President

PD: Treballar en PRO de vostè també és mantenir-lo informat de totes les notícies que li puguin interessar com a professional. I això
ho volem fer sigui o no client de Banc Sabadell.
Entri a bancsabadell.com i subscrigui-s’hi totalment de franc.

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, li
fem saber que les seves dades personals ens han estat facilitades pel seu col·legi o associació professional o
bé procedeixen d’un directori professional públic, i que han estat incorporades en un fitxer de dades
responsabilitat de Banco de Sabadell, S.A., av. Óscar Esplá, 37, 03007 Alacant, per a ús intern de les
empreses que formen el grup Banc Sabadell, amb la finalitat de poder oferir-li informació sobre productes i
serveis financers. Per exercir els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les seves dades
personals, es podrà adreçar per escrit al responsable del fitxer, que és Banco de Sabadell, S.A., al domicili
esmentat o mitjançant qualsevol de les seves oficines obertes al públic.


Rosa-M. Manzanas Marti
Director Oficina

Barcelona, Ramon Turró
Ramón Turró, 212-214
08005 Barcelona
932252883 932256207
MANZANAS@bancsabadell.com
bancsabadell.com
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Treballar en PRO de vosté també és mantenir-lo
informat de totes les notícies que li puguin interessar
com a professional.
I això ho volem fer sigui o no client de Banc
Sabadell.

