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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.

Descobreixi
què significa
treballar en PRO
dels membres de la
Federació
d'Associacions de
Comerciants de l'Eix
Comercial del
Poblenou.
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Treballar en PRO del seu negoci és ser sempre darrere per PROposar-li solucions financeres pensades
per ajudar-lo a fer que la seva empresa creixi.

Per això li presentem el Compte

Expansió Negocis PRO1

el compte pensat per tal que despatxos professionals, autònoms, comerços i petites
empreses es facin grans.

0 Comissions

Assessoria en e-commerce

• D’administració i manteniment del seu compte.*
• Per les transferències nacionals i a països de l’EEE
que faci en euros via BS Online.
• Per l’ingrés de xecs en euros domiciliats en entitats
de crèdit espanyoles.

Comptarà amb el suport d’experts en e-commerce
que sempre li oferiran la solució més adequada per al
seu negoci.

*Rendibilitat: 0% TAE. Servei no financer d'assistència jurídica telefònica i portal
web exclusiu, quota anual del servei gratuïta el primer any. Cost anual a partir del
segon any de 40 euros + l’IVA, excepte en el cas de col·lectius professionals amb
conveni Banc Sabadell, cas en què la quota anual del servei és de 20 euros + l’IVA
a l’any. 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. Els serveis esmentats seran
prestats d’acord amb les condicions que aquestes entitats tinguin establertes en
cada moment, sense cap intervenció ni responsabilitat de Banco de Sabadell, S.A.
El banc és aliè a qualsevol incidència i/o circumstància derivada o relacionada
amb la prestació dels serveis, els quals, en tot cas, estan subjectes al fet que es
mantinguin vigents els acords subscrits entre el banc i les entitats indicades. El
servei d’orientació jurídica telefònica no inclourà 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.

Reintegraments gratis en una
àmplia xarxa de caixers*.
Per a disposicions a dèbit d’un import igual o superior
a 60 euros. En els caixers de Banc Sabadell les
disposicions a dèbit són gratis per a qualsevol import.
* En 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.

Finançament preferent
Tindrà preferència a l’hora de trobar el finançament
que el seu negoci necessita. I també accés a les
línies ICO per a empreses i autònoms.

Targetes gratis
Una targeta de dèbit i una altra de crèdit gratuïtes per
cada titular del compte*.
* Vàlid per a una targeta de dèbit i una de crèdit per titular i autoritzat.

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

Servei Kelvin Retail gratuït
Kelvin Retail, un nou servei en línia gratuït del qual
pot gaudir únicament pel fet de tenir contractat un
TPV de Banc Sabadell, l’ajudarà a optimitzar la gestió
i la rendibilitat del seu negoci, en oferir-li informació
detallada sobre la seva activitat comercial quan li
calgui. Agregant totes les vendes fetes mitjançant el
seu TPV de Banc Sabadell, Kelvin Retail li detalla:
• Com és el seu client.
• Com es desenvolupa el seu negoci.
• Com es comporta el seu negoci sobre la base del
comportament del seu sector.
1. El Compte Expansió Negocis PRO és exclusiu per a determinats col·lectius
professionals. Pregunti al seu gestor quina és la solució financera concreta per al
seu col·lectiu. Les excel·lents condicions esmentades més amunt del Compte
Expansió Negocis PRO es mantindran mentre es compleixin els requisits
establerts al 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 Professional.

Reuneixi’s amb un dels nostres gestors
especialitzats en qualsevol oficina del
grup Banc Sabadell i identifiqui’s com a
membre del seu col·lectiu. Truqui’ns al
900 500 170 o entri a bancsabadell.com.

