Treballar en PRO de vostè no només és atendre les seves necessitats financeres. És
anar més lluny.
Sabem que això ens obliga a innovar constantment en la nostra oferta de productes i
serveis financers. Per això, avui li volem comunicar que té a la seva disposició:

Solucions exclusives pel seu negoci
Per pertànyer al seu col·legi professional, pot gaudir de unes condicions
preferents. I aquest és només un dels molts avantatges de treballar amb Sabadell
Professional, una entitat especialment sensible als professionals com vostè.
Per aquest motiu, en lloc d’explicar-li aquí tot el que podem fer, preferim començar a
treballar.
Entri a la web o contacti per telèfon amb el seu gestor i identifiqui’s com a membre
del seu Col·legi Professional. Si encara no és client, faci click aquí i des del primer
moment l'ajudarem a prendre les seves millors decisions econòmiques, de la mà d'un
gestor especialitzat.
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A Sabadell Professional volem treballar en PRO de vostè. Per això mantenim
un acord de col·laboració amb el seu Col·legi Professional per oferir-li unes
condicions avantatjoses en la contractació de productes i serveis financers.

Oferta bàsica Negocis
2020
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Indicador de risc aplicable al
Compte Expansió Negocis i
al Compte Expansió Negocis PRO.

Benvingut a Banc Sabadell.
Tot el que el seu negoci necessita,
i SENSE preocupacions.
A Banc Sabadell fa molts anys que acompanyem negocis
com el seu. Tota aquesta experiència ens serveix per
entendre bé el que cadascun d’ells necessita.
Per això, posem a la seva disposició diferents solucions
en condicions exclusives.

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.

Promoció
vàlida fins al
31/12/2020

Compte Expansió Negocis

TPV

6 mesos SENSE requisits
i sense comissió de manteniment.

6 mesos SENSE comissions2

1

Un únic compte amb tota l’operativa necessària
del dia a dia, i sense necessitat de fer cap ingrés
durant els 6 primers mesos.

• Sense comissions d’administració.
• Targeta de dèbit i targeta de crèdit sense
comissions d’emissió ni de manteniment.
• Sense comissió de manteniment els 6
primers mesos.
• Sense comissions per les transferències
nacionals i a països de l’EEE que faci en
euros via BS Online.
• Negociació i compensació de xecs en euros
domiciliats en una entitat de crèdit financera
espanyola gratuïta.

Els seus clients podran fer els pagaments amb
targeta de qualsevol import, i el seu negoci es
beneficiarà d’un 0% de comissió per operació i
de 0 euros de comissió de manteniment. A partir
del sisè mes podrà escollir entre dues opcions:

• Percentatge de comissió per operació del 0,40%.3
• Tarifa plana mensual, la millor solució per a
micropagaments: cada mes pagarà la mateixa
quota, sempre que no se superi la facturació
anual establerta.4
I sempre a la seva disposició: instal•lació i servei
tècnic les 24 hores.

Pòlissa de crèdit
Finançament SENSE interessos
(TIN 0% - TAE des de 3,09% fins a 5,26%)5
Pot disposar de l’import que li calgui segons les necessitats de cada moment, fins al límit autoritzat, i
només pagarà una comissió inicial. Les disposicions seran sense interessos.
Tipus d’interès

0,00%5

Import

Des de 3.000 euros fins a 30.000 euros

Termini

12 mesos

TAE

Des de 3,09% fins a 5,26%5

Comissió d’obertura

3,00% (mínim 150 euros)

Com obrir un Compte Expansió Negocis?
Només hi has de tenir domiciliada una nòmina o ingrés regular mensual d’un import mínim de 700 euros;
se n’exclouen els ingressos procedents de comptes oberts en el grup Banc Sabadell a nom del mateix titular.

Bonificació del 100% o del 50% de la comissió de manteniment
La comissió de manteniment del compte és de 100 euros/any, que es liquidarà trimestralment
(25 euros/trimestre). Rendibilitat del compte: 0% TIN. TAE: -3,940%, exemple en cas de mantenir-se
durant 1 any un saldo mitjà de 2.500 euros.
Et podràs beneficiar de la bonificació de la totalitat de la comissió de manteniment si et protegeixes i
contractes alguna de les assegurances de BanSabadell Mediación.6 Rendibilitat: 0% TIN i 0% TAE.
I obtindràs una bonificació de la meitat de la comissió si es compleix, trimestralment, alguna de les
alternatives següents: haver fet 60 operacions o facturat 6.000 euros, com a mínim, amb el TPV del
banc o tenir domiciliades 6 anotacions de càrrec.7 Rendibilitat: 0% TIN i -1,9850% TAE, exemple en cas
de mantenir-se durant 1 any un saldo mitjà de 2.500 euros.

Condicions per a Col·lectius Professionals
A més a més, si pertanys a un col·lectiu professional o empresarial amb conveni signat amb Banc Sabadell,
podràs gaudir d’una oferta específica i en condicions preferents a través del Compte Expansió Negocis PRO.
Pregunta al teu gestor quina és la solució financera del teu col·lectiu o truca al 900 500 170.

Sigui quin sigui el seu negoci, ens importa. Per això el volem ajudar a prendre les millors decisions.
Descobreixi-ho a seronsiguis.com

Oferta vàlida fins al 31/12/2020 exclusiva per a nous clients de Banc Sabadell donats d’alta a l’entitat entre l’01/01/2020 i el 31/12/2020.
1. Durant els primers 6 mesos de contractació del Compte Expansió Negocis no serà aplicable el requisit establert en el contracte. A partir del
setè mes, hi ha d’haver un ingrés mínim de 700 euros mensuals. Aquest requisit és de compliment mensual, i, si no es compleix durant dos
mesos consecutius, automàticament el Compte Expansió Negocis passarà a ser un Compte Relació. Se n’exclouen els ingressos provinents
de comptes oberts en el grup Banc Sabadell a nom del mateix titular.
2. Durant els primers 6 mesos de contractació del TPV no serà aplicable cap comissió per operació ni quota de manteniment. S’exclouen
d’aquesta promoció les targetes JCB, CUP i MasterCard B2B pertanyents al programa GWTTP, així com transaccions efectuades amb sistemes
de pagament Alipay. Oferta no aplicable a cadenes comercials i comerços amb una facturació anual superior a 120.000 euros.
3. Passats els primers 6 mesos s’aplicarà directament el percentatge per comissió de 0,40% per a totes les targetes nacionals, així com les
de particulars europees, i s’aplicarà un mínim de 0,07 euros de comissió per operació. Les targetes de fora d’Europa, JCB, CUP, i d’empresa
europees tenen una comissió del 1,80 % + 0,39 euros, amb un mínim de comissió per operació de 0,46 euros. Les targetes MasterCard
B2B pertanyents al programa GWTTP tenen una comissió per operació del 2,95%. Durant els primers 6 mesos la comissió de manteniment
del TPV estarà exempta amb el Compte Expansió Negocis. A partir del setè mes, la quota de manteniment del TPV a aplicar serà de 6 euros
mensuals. Tarifa no aplicable a TPV virtual; cal consultar-ne les condicions específiques.
4. La tarifa plana segons la facturació s’haurà de demanar a les oficines de Banc Sabadell un cop transcorreguts els primers 6 mesos de
la promoció. L’excés de facturació es cobrarà a l’1,10%. Preveu un sol TPV gratuït per comerç. Els TPV addicionals tindran una quota de
manteniment de 3 euros al mes. Aquesta tarifa plana no es pot oferir per al TPV virtual; cal consultar-ne les condicions específiques.
5. Pòlissa de crèdit al 0,00% TIN, comissió d’obertura del 3% (mínim 150 euros), comissió d’estudi del 0,00% i comissió de no disposició
del 0,00%.
* Exemple de càlcul de la TAE: TAE 3,09% per a un import total de crèdit formalitzat el 01/08/2020 de 30.000 euros a tornar en
1 any a un tipus d’interès fix del 0% nominal. El càlcul de la TAE inclou la comissió d’obertura del 3,00%. Capital a tornar al venciment
de 01/08/2021: 30.000 euros.
* Exemple de càlcul de la TAE: TAE 5,26% per a un import total de crèdit formalitzat el 01/08/2020 de 3.000 euros a tornar en 1 any a un
tipus d’interès fix del 0% nominal. El càlcul de la TAE inclou la comissió d’obertura del 3,00% (mínim 150 euros). Capital a tornar al venciment
de 01/08/2021: 3.000 euros.
La concessió, la quantitat i el termini de cada operació sol•licitada quedaran determinats i estaran condicionats pels criteris de risc del banc.
6. Exemples rendibilitat el primer any en cas de mantenir-se durant 1 any un saldo mitjà de 2.500 euros, i tenint en compte que durant els 6
primers mesos no serà aplicable la comissió de manteniment:- En el cas de no aplicar cap bonificació sobre la comissió manteniment a partir del setè mes (TIN: 0,00%, TAE: -1,990%)
- En cas de 100% de bonificació a partir del setè mes (TIN: 0,00%, TAE: 0,00%)
- En cas del 50% de bonificació a partir del setè mes (TIN: 0,00%, TAE: -0,998%)
7. Bonificació de la totalitat de la comissió de manteniment si la titularitat del compte té contractada a través del banc i amb la mediació
de BanSabadell Mediación, Operador de Banca-Seguros Vinculado del Grupo Banco Sabadell, S.A., NIF A-03424223, alguna d’aquestes
assegurances: Protecció Auto, Protecció Comerços i Oficines, Protecció Empreses, Protecció Subsidi Autònom, Protecció Vida, Protecció Vida
Pimes, Protecció Salut Pimes, Responsabilitat Civil o Responsabilitat Civil Professional.
8. Bonificació de la meitat de la comissió de manteniment si es compleix durant els tres últims mesos alguna de les condicions alternatives
següents per part del negoci:
- Haver fet un mínim de 60 operacions de compra amb el terminal punt de venda (TPV) contractat a través del banc.
- Haver facturat un mínim de 6.000 euros amb el TPV contractat a través del banc.
- Tenir domiciliades en el compte 6 anotacions de càrrec en concepte de pagament de nòmines o d’impostos o bé d’assegurances socials.

