Compte Expansió Negocis Plus PRO

Ed. 05-18 / Banco de Sabadell, S.A., av. Óscar Esplá, 37, 03007 Alacant. Inscrit en el Registre Mercantil d’Alacant, tom 4070, foli 1, full A-156980. NIF A-08000143 | Document publicitari.

2018

Compte Expansió
Negocis Plus PRO

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.

Pensat per tal que autònoms, comerços, despatxos professionals
i petites empreses es facin grans.

Abonament del 10% de la teva
quota de 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.

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

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

Servei Kelvin Retail gratuït
I amb el teu TPV Banc Sabadell, comptaràs amb un
servei periòdic d’informació actualitzada sobre el
comportament del teu comerç, els teus clients i el
teu sector, per ajudar-te en la presa de decisions.

Assessoria en e-commerce
Comptaràs amb el suport d’experts en e-commerce
que sempre t’oferiran la solució més adequada per
al teu negoci.

Rènting Cash Comerços

•Rendibilitat 0% TAE.

Amb el sistema CashDro tindràs la solució
definitiva per gestionar l’efectiu del teu negoci de
la manera més senzilla i segura.

Bonificació de fins a 20 €/mes

Targetes gratis

Si domicilies conjuntament l’emissió de nòmines
i assegurances socials i, a més a més, fas un
mínim de 5 operacions mensuals amb qualsevol
de les teves targetes vinculades al compte, te’n
bonifiquem l’1% amb un màxim de 20€ bruts/mes.
La bonificació s’aplicarà a partir del tercer mes de
l’obertura del compte.(1)

Reintegraments gratis en una
àmplia xarxa de caixers(3)

Finançament preferent
Tindràs preferència a l’hora de trobar el
finançament que el teu negoci necessita, amb
condicions especials en pòlisses de crèdit. I també
accés a les línies ICO per a empreses i autònoms.

Una targeta de dèbit i una altra de crèdit gratuïtes
per cada titular del compte.(2)

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.

BS Online i app Banc Sabadell
gratuït
Per tal que puguis portar a terme qualsevol
operació o consulta còmodament, on i quan
et calgui.

Oferta financera preferent
per als teus empleats

BS AutoRenting: retolació gratuïta
del vehicle comercial

També t’oferim uns avantatges preferents i exclusius
per als teus empleats. Consulta-ho al teu gestor.

Només pel fet de ser titular del Compte Expansió
Negocis Plus PRO, si contractes un vehicle
d’AutoRenting per al teu negoci, te’n regalem la
retolació en format predefinit i monocolor.

Servei d’assistència jurídica
telefònica i portal web exclusiu
gratuït(4)
Et proporcionem assistència jurídica telefònica
sobre qualsevol tema relacionat amb la teva activitat
professional, les 24 hores del dia, i un portal web
en què trobaràs ofertes per al teu negoci o d’ús
personal amb accés des de BS Online.

Informi-se’n sense compromís a qualsevol de les nostres oficines o
visiti el portal de Banc Sabadell (www.bancsabadell.com/empreses).

El Compte Expansió Negocis 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. Les excel·lents condicions esmentades anteriorment del Compte Expansió Negocis Plus
PRO es mantindran mentre es compleixi l’únic requisit d’ingressar-hi un mínim de 3.000 euros mensuals (se n’exclouen els ingressos
procedents de comptes oberts en el grup Banc Sabadell a nom del mateix titular). Si al segon mes no es compleix aquest requisit,
automàticament el Compte Expansió Negocis Plus PRO passarà a ser un Compte Professional.
1. El primer abonament s’efectuarà durant el quart mes a partir de l’obertura del compte i es calcularà prenent com a base els càrrecs del
tercer mes realitzats en concepte nòmina i assegurances socials. Els següents processos de revisió/bonificació es faran mensualment.
2. Vàlid per a una targeta de dèbit i una de crèdit per titular en cas de persona física i per autoritzat en cas que el titular sigui una persona
jurídica.
3. 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.
4. 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.
Oferta vàlida des del maig de 2018.

