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A Sabadell Professional volem treballar en PRO de vostè. Per això mantenim un acord de

col·laboració amb el Col·legi Oficial d'Enginyeria en Informàtica de Catalunya per oferir-li uns avantatges
exclusius en la contractació de productes financers.

Aquest només és un exemple, però hi ha molt més.
Truqui’ns al 902 383 666, organitzem una reunió i comencem a treballar.
Oferta extensible a familiars de primer grau.

Compte Expansió PRO*

Pòlissa de crèdit professional

El primer compte que treballa en PRO dels professionals.

Posem a disposició dels membres del seu col·lectiu una
pòlissa de crèdit professional en condicions preferents,
perquè puguin mantenir la seva tresoreria personal
equilibrada al llarg de tot l’any, pagant els interessos només
en cas que la utilitzin.

• Li abonem el 10% de la seva quota de col·legiat, fins
a un màxim de 100 euros a l’any.
• 0 comissions d’administració i manteniment.
• Transferències nacionals en euros gratis.
• Xecs domiciliats en una Entitat de crèdit financera
espanyola, sense comissions.
• 3% de devolució dels seus principals rebuts
domèstics, fins a un màxim de 20 euros al mes.
• Targeta de crèdit i de dèbit gratis.
• Avantatges exclusius per a les seves inversions en el
servei BS Borsa 10.

Octubre de 2012. Condicions revisables segons l'evolució del mercat financer.

*El Compte Expansió PRO requereix la domiciliació d’una nòmina, pensió o ingrés
regular mensual recurrents per un import igual o superior a 700 euros. Si tens
entre 18 i 25 anys, no cal domiciliar cap ingrés periòdic.

Préstec Inici
Financem fins al 100% dels projectes professionals dels
membres del seu col·lectiu.

• Fins a 5 anys de termini.
• Inclou una opció de 12 mesos de carència.
• Avantatges exclusius, comissions reduïdes i tipus
d’interès preferents.

• Un crèdit sempre disponible.
• 0 comissions d’estudi
• 0 comissions per no-disposició
• Comissió d’obertura i revisió anual de 0.50%
(Min.90€).

Banca a distància
Contacti i operi amb Banc Sabadell quan ho necessiti i des
de qualsevol lloc del món.

• BS Online: accedeixi de manera ràpida i segura a la
seva operativa bàsica, sense límits d'horaris ni de
lloc: podrà consultar els saldos dels seus comptes,
ordenar transferències, comprovar els moviments de
les seves targetes, operar en borsa i contractar
productes.
• BS Mòbil: rebi informació immediata al seu mòbil
sobre els seus comptes o sobre els productes que
hagi programat, mitjançant avisos en format SMS o
missatges de correu electrònic.
• Instant Broker: accedeixi còmodament a aquest
servei especialitzat en mercats de valors des de
qualsevol lloc amb el seu telèfon mòbil, iPhone o
BlackBerry.

Tots els préstecs i crèdits estan subjectes a estudi per a la seva concessió i es pot requerir la formalització d’una assegurança
vinculada.

El banc de les millors empreses. I el teu.

