A Banc Sabadell volem treballar en PRO de vostè.
Per això mantenim un acord de col·laboració amb

Empreses de Materials per a la Construcció de Catalunya,
S.L. per oferir-li uns avantatges exclusius en la contractació de productes
financers.

Compte
Expansió

El compte que tracta amb rigor i serietat els teus diners.
• Zero comissions d’administració i manteniment del seu compte*.
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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.

• Ingrés de xecs domiciliats en entitats de crèdit espanyoles, sense comissions.
• Devolució del 1% dels rebuts (llum, gas, telèfon, mòbil i Internet, fins a un màxim
de 20 euros mensuals).
• Targetes gratis, una de dèbit i una de crèdit per titular i autoritzat, i targeta Repsol
Màxima, amb un 2% de descompte en carburant en qualsevol estació de servei
Repsol, Campsa o Petronor.
•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.
I, a més a més, el nostre compromís de servei:
• No tornem cap rebut de la llar domiciliat (aigua, llum i gas), sempre que el client
no tingui posicions deutores anteriors superiors a 300 euros o impagats en el
banc.
• Gestionem gratuïtament el canvi de domiciliació de rebuts en tan sols 30 dies.
El Compte Expansió requereix la domiciliació d’una nova nòmina, pensió o ingrés regular mensual recurrents per un import
mínim de 700 euros. S’exclouen els ingressos que provenen de comptes oberts al grup Banc Sabadell a nom del mateix
titular. Si tens entre 18 i 25 anys, no cal domiciliar cap ingrés periòdic.
*Rendibilitat 0% TAE.
**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

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

OT63512 - 291336

Document publicitari. Condicions revisables en funció de l’evolució del mercat. S’aplicaran les que estiguin en vigor al banc en el moment de la formalització. Febrer 2017.

• Transferències: en euros, sense comissions, tant nacionals com a països de
l’EEE.

Préstec Nòmina

Un préstec ràpid i amb un interès preferent.
Amb la nòmina domiciliada i assegurança vinculada, disposa d’un préstec
personal a un tipus d’interès preferent. Aquestes condicions són aplicables a
clients amb nòmina domiciliada a Banc Sabadell i a empleats/ades amb una
antiguitat superior a un any.
• Interès fix del 6,00%
• TAE des del 6,44%1
• Comissió d’obertura: 1,00% /mínim 60 euros)2
• Comissió d’estudi: 0,00%
• Compensació de reemborsament anticipat: 0,00%
• Import màxim: 60.000€.
• Termini fins a 8 anys.
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1 TAE calculada per a 6.279,84 euros (6.000 euros per finançar préstec més 279,84 euros per finançar l’assegurança de
Protecció Total Préstecs, que inclou Protecció Total Vida i Protecció Total Pagaments) a retornar en 8 anys. Quota mensual:
82,53 euros. Import total degut: 7.982,40 euros. Comissió d’estudi del 0%. Compensació per reemborsament anticipat del
0% de l’import anticipat. El càlcul de la TAE inclou la comissió d’obertura de l’1% (mínim de 60 euros) i l’assegurança de
Protecció Total Préstecs contractada amb BanSabadell Vida, S.A. de Seguros y Reaseguros, per a una persona de 37 anys i
una prima de 279,84 euros..
2 Comissió mínima d’obertura 50 euros.

Bestreta
Nòmina

Li avancem la nòmina mensual sense cobrar-li interessos ni comissions
d’obertura, estudi i cancel·lació.
• Import màxim: nòmina d'un mes.
• Termini de devolució fins a 6 mesos.
• Sense comissions ni interessos (TAE 0%).
Condicions aplicables amb la nòmina domiciliada i una antiguitat a l’empresa superior a 6 mesos.

Servei de banca
a distància BS
Online i
Sabadell Mòbil

El seu banc amb vostè, sigui on sigui
• Podrà dur a terme, amb tota seguretat, totes les operacions que necessiti i
consultar els moviments del seu compte on i quan vulgui, les 24 hores del dia, els
365 dies de l’any.

» bancsabadell.com
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.

