Sabadell
Professional
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.

Treballar en PRO de vostè no només és oferir-li un Compte de la gamma Expansió en condicions
preferents. És anar més lluny.
Sabem que això ens obliga a innovar constantment en la nostra oferta de productes i serveis. Per
això, avui li volem comunicar que té disposició seva el producte:

Autorenting
en condiciones preferentes.
I aquest és només un dels molts avantatges de treballar amb Banc Sabadell, una entitat
especialment sensible als professionals com vostè.
Per aquest motiu, en lloc d’explicar-li aquí tot el que podem fer per vostè, preferim començar a
treballar i fer-ho en persona.
Hi ha més de 1.800 oficines de Banc�Sabadell arreu d’Espanya. Trobi l’oficina amb la qual li sigui
més còmode treballar entrant a sabadellprofessional.com.
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Aquest només és un exemple, però n'hi ha molts més.
Truqui’ns al 900�500�170, identifiquis com a membre del seu col·lectiu professional, organitzem una reunió i
comencem a treballar.

�
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Indicador de risc aplicable al Compte Expansió Plus PRO,
al Compte Expansió i al Compte Relació.
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.

Compte Expansió Plus PRO
El compte que tracta amb rigor i serietat els diners dels professionals.

Abonament del

10%

Sense comissions
d’administració i de manteniment.

1% de devolució

de la teva quota de col·legiat/
associat fins a 50 euros per
compte

en els teus principals rebuts domiciliats i sobre les compres amb targeta
de crèdit en comerços d’alimentació. T’abonarem fins a 50 euros bruts al
mes, sempre que l’import de la devolució sigui igual o superior a 5 euros i
hagis fet cinc compres durant el mes amb les teves targetes.

Fins a un 3% TAE de remuneració
Primer any: fins a un 2,74% TAE. Saldo màxim remunerable: 10.000 euros.

Quota col·legiat/associat.
Abonem el 10% de la quota de col·legiat/associat,
amb un màxim de 50€ per compte, per a quotes
domiciliades en un compte de la gamma Expansió,
per a nous clients de captació. La bonificació es fa un
únic any per a les quotes domiciliades durant els 12
primers mesos. En aquest sentit, es compta com a
primer mes el de l’obertura del compte. El pagament
s’ha de fer en el compte el mes següent als 12
primers mesos.

Zero comissions.
•D’administració i de manteniment del compte.
•Per les transferències en euros que facis tant
nacionals com a països de l’EEE.
•Per l’ingrés de xecs en euros, domiciliats en una
entitat de crèdit financera espanyola.

Targetes gratis.*
•Targeta MasterCard Or.
•Targeta de dèbit BS Card MasterCard Or.
•Targeta Repsol Máxima, amb un 2% de
descompte en carburant en qualsevol
estació de servei Repsol, Campsa i Petronor.

Devolució de fins a 50 euros al mes.
•L’1% dels rebuts domiciliats de llum, gas, telèfon fix,
mòbil i Internet
•L’1% dels rebuts de col·legis, escoles bressol,
universitats i ONG.1
•L’1% sobre compres amb targeta de crèdit en
comerços d’alimentació.2

Per això, durant el mes has de fer un mínim de
cinc compres amb la targeta de dèbit o crèdit del
teu Compte Expansió Plus PRO. Nosaltres ens
encarregarem de totes les gestions.

Compte Expansió addicional
sense condicions
Els titulars d’un Compte Expansió Plus PRO en
podran disposar d’un altre d’addicional sense
requisits de domiciliació de nòmina, pensió o
ingressos mensuals recurrents.
I, a més a més, tots els Comptes Relació que
vulguis, sense comissió d’administració i de
manteniment (rendibilitat Compte Relació: 0% TAE).

Retribució en compte
Per accedir a aquest avantatge, has de tenir uns
saldos en estalvi-inversió superiors a 30.000 euros
i haver fet amb les teves targetes 5 compres en
el mes anterior al mes a remunerar. Saldo màxim
remunerable: 10.000 euros.3

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.

* Quota d’emissió i manteniment.
**En 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.

Servei de banca a distància.
Per tal que puguis operar amb comoditat des de casa
seva, les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any.
Sabadell Mòbil. App gratuïta que podràs utilitzar
fàcilment des del teu mòbil o tauleta.
Sabadell Wallet. Descarrega-te-la i paga les teves
compres diàries amb el teu mòbil. I amb Bizum
envia o sol·licita diners als teus contactes donats
d’alta en aquest servei. A més a més, retira diners
de qualsevol caixer de Banc Sabadell sense utilitzar
la targeta, amb Instant Money.
Així mateix, t’avisem de l’abonament de la teva
nòmina o pensió, dels càrrecs en les teves targetes,
t’enviem alertes de seguretat, t’informem sobre la
devolució d’Hisenda i podràs seleccionar totes les
alertes addicionals que vulguis.

Serveis associats a les targetes.
Dèbit Or:
•Servei Protecció Targetes.
•Assegurança d’accidents de fins a 120.000 euros.
•Responsabilitat limitada per robatori o pèrdua.
Crèdit Or:
•Ajornament de pagaments.
•Servei Protecció Targetes.
•Assegurança d’accidents de fins a 600.000 euros.
•Assegurança d’assistència personal en viatge.

•Assegurança d’assistència en viatge per al
teu vehicle.
•Reposició d’emergència internacional en 48 hores.
•Efectiu d’emergència internacional fins a 3.000
euros.
•Responsabilitat limitada per robatori o pèrdua.
•Assegurança de compra protegida de fins a
3.000 euros (Or + SIN).

Sabadell eBorsa.
El servei en línia per a la gestió directa de la teva
cartera de valors, amb el qual podràs fer totes les
teves operacions nacionals i internacionals com i on
vulguis, d’una manera àgil i senzilla. I, a més a més,
amb una de les tarifes més competitives del mercat.
Opcionalment, podràs comptar, a través del perfil
eBorsa de BS Markets, amb una sèrie d’eines
dissenyades per donar-te suport en la presa
de decisions (anàlisi fonamental i tècnica del
mercat, informes de mercat, reporting constant i
personalitzat, etc.).

Línia Expansió.
Uns diners extra de fins a 5.000 euros4 que
podràs utilitzar totalment o parcialment, de
manera immediata, sense tràmits i sense
comissions d’obertura ni d’estudi, mitjançant el
teu servei de banca a distància.

Sense adonar-te’n, ja gaudeixes d’un dels avantatges principals
del Compte Expansió Plus PRO: el teu propi gestor personal.
Com a titular del Compte Expansió Plus PRO, disposes del teu propi gestor
personal per orientar-te i portar a terme totes les gestions que necessitis d’una
manera totalment personalitzada.
El Compte Expansió Plus PRO és exclusiu per a determinats col·lectius professionals. Pregunta al teu gestor quina és la solució financera
concreta per al teu col·lectiu.
1. Rebuts domiciliats que corresponguin, com a emissor, a organitzacions no governamentals (ONG) registrades en l’Agència Espanyola
de Cooperació i els rebuts de col·legis, escoles bressol i universitats carregats durant el mes. Han de ser centres docents espanyols
(públics, privats i concertats) i se n’exclouen les despeses d’acadèmies particulars, col·legis professionals o despeses diferents a les
d’escolarització. Tampoc s’hi inclouen les despeses en concepte de postgraus, màsters i doctorats.
2. Operacions de compra fetes amb targeta de crèdit incloses en la liquidació del mes, amb les targetes modalitat Classic, Or, Premium,
Platinum i Shopping Or el contracte de les quals estigui associat a aquest compte, en determinats establiments comercials d’alimentació
inclosos i que es poden consultar a la pàgina www.bancosabadell.com/cuentaexpansionplus.
3. Per tenir accés a aquesta retribució, els titulars han d’haver fet amb les seves targetes cinc compres en el mes anterior al mes a
remunerar i tenir un saldo mitjà mensual al banc superior a 30.000 euros en recursos, calculat com la suma de saldos del mes anterior
de comptes a la vista, dipòsits, renda fixa a venciment, assegurances de vida-estalvi, fons d’inversió, valors cotitzables i no cotitzables,
plans de pensions, plans de previsió d’EPSV i BS Fons Gran Selecció. No es tindrà en compte per al còmput del saldo mitjà el saldo
existent en aquest Compte Expansió Plus ni en cap altre de les mateixes característiques en el qual els titulars siguin intervinents. Sí
que es tindrà en consideració el nombre de cotitulars, de manera que el saldo mínim existent a l’entitat com a requisit serà el pres
proporcionalment per a cada cotitular. No es remuneraran els saldos durant el primer mes de vida del Compte Expansió Plus.
En cas que no s’arribi per part dels titulars al saldo mínim que dona dret a la retribució del Compte Expansió Plus, la liquidació es farà
al 0% per aquest concepte.
Rendibilitat primer any: per al tram de saldo diari que excedeixi els 10.000 euros: 0% TIN. Per al tram de saldo diari des de 0 fins a un
màxim de 10.000 euros: 2,919% TIN, 1,8191% TAE (calculada tenint en compte els dos tipus d’interès per al supòsit de permanència
del saldo mitjà diari durant un any complet des de l’alta del compte). Exemple de liquidació: saldo al compte de 15.000 euros diaris,
saldo diari sobre el qual es remunera: 10.000 euros; freqüència mensual; interessos liquidats a l’any: 270,82 euros; data contractació:
30/06/18; data primer pagament d’interessos: 31/08/2018; data final primer any: 30/06/2019.
Rendibilitat resta d’anys: per al tram de saldo diari que excedeixi els 10.000 euros: 0% TIN. Per al tram de saldo diari des de 0 fins a un
màxim de 10.000 euros: 2,919% TIN, 1,9910% TAE (calculada tenint en compte els dos tipus d’interès per al supòsit de permanència
del saldo mitjà diari durant un any complet a comptar des del segon any del compte). Exemple de liquidació: saldo al compte de 15.000
euros diaris, saldo diari sobre el qual es remunera: 10.000 euros; freqüència mensual; interessos liquidats a l’any: 296,77 euros; data
inici segon any: 30/06/19; data primer pagament d’interessos: 31/07/2019; data final segon any: 30/06/2020.
4. La contractació d’una Línia Expansió requereix el coneixement previ de les condicions contractuals. Pots consultar les condicions
generals del contracte a bancsabadell.com/liniaexpansio. L’activació de la Línia Expansió requereix l’acceptació de les condicions
contractuals, expressa o tàcita, de tots els titulars del compte, si són més d’un. El límit de crèdit inicial és comú independentment
del nombre de titulars del compte (els quals en poden disposar de manera indistinta i solidària), revisable mensualment i variable de
conformitat amb les condicions específiques de la Línia Expansió. TAE del 10,69% calculada per a un import total de 5.000 euros per
tornar en 1 any a un tipus d’interès del 10,20% nominal: 11 quotes mensuals de 440,05 euros i una última quota de 439,98 euros.
Import total carregat: 5.280,53 euros. Comissió d’obertura del 0%. Comissió d’estudi del 0%. Comissió de cancel•lació anticipada del
0%. Comissió per reclamació de pagaments no atesos de 35 euros. Banc Sabadell es reserva el dret de no fer efectiu aquest crèdit si
durant el període de validesa d’aquesta oferta es coneix alguna circumstància del sol•licitant que pugui fer variar el criteri de concessió.
Oferta vàlida fins al 31/12/2018.
Oferta vàlida per a nous comptes oberts des del 24/04/2018 fins al 31/12/2018 amb la domiciliació en el Compte Expansió Plus PRO
d’una nova nòmina, pensió o ingrés regular mensual per un import mínim de 3.000 euros (se n’exclouen els ingressos procedents de
comptes oberts en el grup Banc Sabadell a nom del mateix titular). També cal haver domiciliat dos rebuts domèstics en els dos últims mesos.
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Nou Volkswagen Golf
Ready2Go
Volkswagen Golf Ready2Go
Ready2Go
1.0 TSI 81KW (110CV)
(110CV) 5p.
5p. Gasolina
Quota mensual(*):

244€
+ IVA = 295€ (Blanc I Vermell)

247€
+ IVA = 299€ (P. Metal·litzada)

Tot inclòs en una única quota.

cuacuotacuota.

Una ocasió excel·lent per renovar el seu
vehicle amb les millors condicions.
Per què no? Amb AutoRenting és possible.

I amb tots els avantatges d’AutoRenting.
Perquè vostè només ha de triar les
característiques del seu cotxe nou, el termini
de lloguer i l’estimació de quilòmetres que
farà.

Mitjançant el pagament d’una quota
mensual fixa pot disposar del seu vehicle
nou i dels serveis necessaris per al seu
funcionament (excepte combustible).

I si vol més informació sobre l’àmplia oferta
de vehicles d’AutoRenting accedeixi a:
bancsabadell.com/renting
sabadell.com/renting (empreses)
banc
bancsabadell.com/autorenting (particulars)
bancsabadell.com/autorenting

Característiques generals

Equipament de sèrie

Equipament opcional (inclòs)

Euroncap: 5 Estrelles
Transmissió: Manual
Combustible: Gasolina
Potència: 81kW (110 CV)
Velocitat màxima: 196 km/ h
Acceleració màxima: 9,9 s
Emissions mitjanes de CO2: 109
g/ km
comb
Consum urbà: 5,9 L/ 100 km
Consum extraurbà: 4,1 L/
100km
Consumo medio: 4,8 L/ 100 km

Sensor de pluja
Mirall retrovisor interios
antienlluernament automàtic
Climatirzador
Climatirzador bizona automàtic
Alçavidres elèctrics davanters i
posteriors
Comandaments d´audio al volant
Control electrònic d’estabilitat ESP
Fixacions Isofix

Pintura sòlida o metal·litzada
Sensors de control de distància d´
aparcament “Park
Park Pilot”
Pilot
Paquet Llum Visibilitat
Paquet Edition (App
AppApp-Connect,
Connect Fars
antiboira i llum de gir, Radio CD
“Composition Media” amb Bluetooth
i pantalla de visualització
multifunció tàctil de 20,32 cm (8”),
Reposacaps central)

Unitats disponibles en diversos colors.
S’accepten reserves.
* Per a 10.000
10.000 km/any i 48 mesos.
mesos. Assegurança a tot risc sense franquícia. Assistència en carretera des del km 0. Incloses les
revisions, el manteniment, les avaries i els impostos municipals. Vehicle de substitució per avaria, accident o robatori 20 dies a
l’any. Oferta vàlida fins el 31/10/2018, només a la Península i les Balears. Imatge merament il·lustrativa.

BMW Sèrie 1
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BMW Sèrie
Sèrie 1 116d
116d
BMW Sè
Sèrie 1 116d
116d
85K
KW (116CV)
85
(116CV) 5p.
Quota mensual(*):

298€
+ IVA = 360€ (Negre no metal·litzat)

302€
+ IVA = 365€ (Blanc o P. Metal·lizada)

Tot inclòs en una única quota.

.cuacuotacuota.

Una ocasió excel·lent per renovar el seu
vehicle amb les millors condicions.
Per què no? Amb AutoRenting és possible.

I amb tots els avantatges d’AutoRenting.
Perquè vostè només ha de triar les
característiques del seu cotxe nou, el termini
de lloguer i l’estimació de quilòmetres que
farà.

Mitjançant el pagament d’una quota
mensual fixa pot disposar del seu vehicle
nou i dels serveis necessaris per al seu
funcionament (excepte combustible).

I si vol més informació sobre l’àmplia oferta
de vehicles d’AutoRenting accedeixi a:
bancsabadell.com/renting
sabadell.com/renting (empreses)
banc
bancsabadell.com/autorenting (particulars)
bancsabadell.com/autorenting

Característiques
Característiques generals
generals

Equipament de sèrie
sèrie

Equipamiento opcional (incluido)

Euroncap: 5 Estrelles
Transmissió: Manual
Combustible: Dièsel
Potència: 85kW (116 CV)
Velocitat màxima: 200 km/ h
Acceleració màxima: 10,5 s
Emissions mitjanes de CO2: 111
g/ km comb.
Consum urbà: 4,8 L/ 100 km
Consum extraurbà: 3,9 L/ 100km
Consum mitjà: 4,2 L/ 100 km

Sensor de pluja
Climatit
Climatitzador automàtic
automàtic
Volant multifunció
Dis
Disposit. Mans lliures
lliures amb interfície
USB (Bluetooth)
Control de pressió de pneumàtics
Reposabraços davanter lliscant
Motllures interiors Satinsilber mat
Reposacaps posteriors abatibles
Control electrònic d’estabilitat ESP
Fixacions Isofix

Pintura negra no
metal·litzada/Blanca o Pintura
metal·litzada
Llandes d´aliatge lleuger radis en V
(estil 378) de 40,64cm (16”)
Paquet Business (Servotronic, Volant
esportiu de cuir, Control de distància
d´aparcament posterior, Control de
creuer amb funció de fre, Fars
antiboira de LED, Fars de LED,
Sistema de navegació
navegació Business)
Business

Unitats disponibles per a mitjans de Setembre
en diversos colors. S’accepten reserves.
* Per a 10.000
10.000 km/any
km/any i 48 mesos
mesos. Assegurança a tot risc sense franquícia. Assistència en carretera des del km 0.Incloses les
revisions, el manteniment, les avaries i els impostos municipals. Vehicle de substitució per avaria, accident o robatori 20 dies a
l’any. Oferta vàlida fins el 31/10/2018, només a la Península i les Balears. Imatge merament il·lustrativa.

