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FINANQAMENT ACTIVITAT EMPRESARIAL 

Compte Expansió Negocis Plus PRO 

Pensat per tal que els autónoms, els comergos, despatxos professionals i les petites 

empreses es facin grans. 

• Li abonem el 10% de la seva quota de col•egiat, associat o agremiat* 
• O comissions d'administració i manteniment. 
• Transferéncies nacionals i a pasos de 1'EEE en euros, via BS Online, gratis. 
• Ingrés de xecs domiciliats en entitats de crédit espanyoles, sense 

comissions. 
• Compte remunerat per a saldos superiors a 6.000 euros** 
• Bonificació de fans a 30 euros/mes 

Si hi domicilies conjuntament l'emissió de nómines i assegurances socials, 

te'n bonifiquem, cada mes, I'l %, amb un máxim de 30 euros/mes 

• Condicions especials en TPV. 
• Targeta de crédit i de débit gratis per titular i autoritzat. 
• Servei Kelvin Retail gratuit. 

Comptarás amb un servei periódic d'informació actualitzada sobre el 

comportament del teu comerg, els teus clients i el teu sector, per ajudar-te 

en la presa de decisions. 

• Reintegraments gratis en una .mplia xarxa de caixers*** 
Per a disposicions a débit d'un import igual o superior a 60 euros. En els 

caixers de Banc Sabadell, les disposicions a débit són gratis per a qualsevol 

import. 

• Oferta financera preferent per als teus empleats 
També t'oferim uns avantatges preferents i exclusius per als teus empleats. 

Consulta el teu gestor. 

Les excel•lents condicions esmentades anteriorment del Compte Expansió Negocis Plus PRO es mantindran mentre es 

compleixin els requisits establerts en el contracte: 

-Tenir un ingrés regular trimestral per un import mínim de 10.000 euros (se n'exclouen els ingressos procedents de comptes 
oberts en el grup Banc Sabadell a nom del mateix titular). 

-I complir, com a mínim, dos deis requisits següents: un cárrec en concepte d'emissió de nómina, un cárrec en concepte 

d'assegurances socials, un cárrec en concepte d'impostos o dos cárrecs en concepte de rebuts. 

En cas que el titular sigui un comerg, és un requisa obligatori disposar de TPV amb la nostra entitat. Es consideren comerg a 

I'efecte de la contractació d'aquest compte els que figuren en el llistat publicat a 
ww.bancsabadell.com/compteexpansionegocisplus . Aquests requisits són de compliment mensual; si al tercer mes no es 

compleixen aquestes condicions, automáticament el Compte Expansió Negocis Plus PRO passará a ser un Compte 

Professional. 

*Fins un máxim de 100 euros anuals per compte, amb la quota domiciliada. L'abonament es fará durant el mes de gener de 

I'any següent. 
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**Rendibilitat: per a saldos inferiors a 6.000 euros: 0 % TIN, O TAE. Per a saldos superiors a 6.000 euros: 0,10 % TIN, 

0,071 5/o TAE (calculada tenint en compte els dos tipus d'interés per al supósit de permanéncia del saldo mitjá durant un any 

complet). Exemple de liquidació en un any: saldo en compte de 20.000 euros; saldo sobre el qual es remunera: 14.000 

euros; freqüéncia 4 (trimestral); interessos liquidats en l'any: 14,199 euros. 

***En els caixers de les principals entitats adherides a la xarxa EURO 6000 (Abanca, BMN, Ibercaja, Kutxabank, Unicaja, 

Liberbank, Caja EspañaDuero, CajaSur, Caixa Ontinyent, Colonya Caixa Pollerwa), en els caixers de Bankia i en els del 

grup Banc Sabadell. 

COMPTE EXPANSIÓ NEGOCIS PRO 

Pack de productes i serveis adreat a despatxos professionals, autónoms, comerws, 
franquícies i les empreses amb una facturació inferior a 300.000 euros. 
Ofereix una resposta idónia a les necessitats d'aquests segments: 

• Oferta financera específica 

• Oferta no financera: "Servei d'assisténcia jurídica telefónica" i "Canal Negocis" 
(descomptes i ofertes exclusives relacionades amb la seva activitat professional, 
personal i d'oci). 

Quota gratuita. (1) 

SERVEIS FINANCERS 

Compte a la vista Expansió Negocis PRO 

Compte destinat a gestionar la tresoreria del seu negoci amb una remuneració segons el 
saldo. 

Exempt de comissió de manteniment i administració (2), excepte que el compte 

estigui inoperant en un període igual o superior a un any i el saldo sigui igual o inferior a 

150 euros. 

Serveis gratuIts 

Canvi de domiciliacions gratua. 
Ingrés de xecs nacionals sense comissions. 
Transferéncies nacionals via BS Online gratuites. 
Targeta BS Card de débit, gratuita sempre. 
Targeta MasterCard Empresa Or Representació, gratuita sempre. 
Reintegraments gratis en caixers de les principals entitats adherides a la xarxa EURO 
6000 (Abanca, BMN, Ibercaja, KutxaBank, UniCaja, Liberbank, Caja España-Duero, 
CajaSur, Caixa Ontinyent, Colonya Caixa Pollerwa), en els caixers de Bankia i en els del 
grup Banc Sabadell per a disposicions a débit d'un import igual o superior a 60 euros. En 
els caixers de Banc Sabadell les disposicions a débit són gratis per a qualsevol import. 
Servei de banca a distáncia BS Online gratuit. Perqué pugui operar amb tota 
comoditat des del seu negoci les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any. 
Servei d'avisos BS Móbil gratis. Els avisos que vulgui activar (comptes, fitxers, seguretat, 
borsa) i que rebrá a través de missatges SMS o correu electrónic. 
Interessants ofertes per als seus empleats. 
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TPV 

Permet acceptar el pagament amb total garantia per a les targetes Visa, MasterCard, B-
MasterCard, Visa Electrón, American Express, Maestro, Diners, Clau, Multibanc i 
targetes Xarxa 6000 emeses per les caixes d'estalvis. 
Disposi del model de terminal més apropiat per al seu comerg, per a l'operativa 
(TPVADSL, TPVSense cable, TPVPC, TPVMóbil, TPVVirtual, TPVPC Vendes a 
Distancia). 

Pólissa de crédit Negocis 

Crédit en pólissa destinat al finangament de desfasaments de tresoreria (cobraments i 
pagaments)t. 
Termini de fins a 3 anys, revisable anualment. 

Tipus d'interés (*): 
Revisions: 
Comissió obertura i estudi: 
Comissió de revisió: 
Comissió de no disposició: 

(*) Reduccions sobre la contractació: 

5%a 
Variació de l'Euribor 
2,00 % 
2,00 % 
0,45 

• Protecció Comergos i Oficines o Protecció Empreses o Vida Pimes - 0,50 

• Prescripció de 2 empleats o familiars amb nómina 	 - 0,50 

Gestió de cobrament de rebuts 

Cárrecs domiciliats per BS Online: 	 0,60 € per rebut 

Assegurances 

er assegurar el negoci de tots 
scomptes en la contractació: 
otecció Comergos i Oficines 

Protecció Empreses 

Descompte comercial 

aquells riscos que consideri prioritaris. Importants 

20% de descompte 
20% de descompte 

Avangament de l'import deis drets de cobrament respecte als seus deutors, derivats de les 
operacions própies de la seva activitat comercial. 
Tipus d'interés fue 	 Des de 3,10 % 
Comissió obertura: 	 Exempt 
Comissió estudi: 	 1 % 
Comissión renovació: 	 1 % 
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Avals 

Possibilitat d'un aval en condicions preferents per la necessitat d'obtenir una garantía 
bancária per realitzar la seva operativa (lloguer del local, proveidors, etc.). 
Comissió d'obertura: 	 0,40% (mín. 60 euros) 
Comissió trimestral: 	 Técnics i económics 1 any): 0,75% 

Económics (> 1 any): 1,00% 

Lísing 

Finangarnent a mitjá i llarg termini per a l'adquisició de béns pel sistema d'arrendament 
financer, amb opció de compra al venciment del termini de lloguer. 

SERVEIS NO FINANCERS 

Abonament 

Abonament del 10% de la quota de col•legiat, associat o agremiat, que afegim als 
avantatges del Compte Expansió Negocis, fins a un máxim de 100 euros anuals per 
compte, per a quotes domiciliades a Banc Sabadell. L'abonament es fará durant el mes de 
gener de l'any següent. 

Canal Negocis (3) 

A través de Canal Negocis, gaudirá de preus preferencials, descomptes directes i guanyará 
diners per les seves compres en línia de tecnologia, viatges, salut i bellesa, motor, música, 
llibres, oci, etc. 
Disponible únicament per als clients titulars de Compte Expansió Negocis.Disposa de 
centenars de proveidors de primeres marques en diversos sectors d'activitat disposats a 
donar-li les millors ofertes disponibles, els productes més actuals i el seu millor servei, 
amb accés directe a través de BS Online les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any. 

Assessorament jurídic telefónic ( 3) 

Servei d'assessorament jurídic telefónic prestat per ARAG sobre qualsevol tema relacionat 
amb l'activitat professional del client (reclamació d'impagats, contractes, protecció de 
dades, riscos laborals, inspeccions, contractació i acomiadament d'empleats, etc.) 24 hores 
al dia, 365 dies a l'any. 
A més a més, amb descomptes mínims del 20% en la seva xarxa de despatxos, que 
poden arribar al 50%. 

Les excel•lents condicions esmentades del Compte Expansió Negocis PRO es mantindran mentre es compleixin els requisits 

establerts en el contracte. Actualment, com a mínim s'ha de complir un deis requisits següents: un cárrec en concepte 

d'emissió de nómina, un cárrec en concepte d'assegurances socials, un cárrec en concepte d'impostos o dos cárrecs en 
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concepte de rebuts. Aquests requisits són de compliment mensual; si al tercer mes no es compleixen aquestes condicions, 

automáticament el Compte Expansió Negocis PRO passará a ser un compte relació. 

(1)Quota anual gratis el primer any. Cost anual del segon any de 40 euros més IVA. En el cas de co•ectius amb conveni 

Banc Sabadell el cost a partir del segon any será de 20 euros més IVA. 

(2)Rendibilitat 0% TAE. 

(3)ARAG LEGAL SERVICES, S.L. és l'entitat encarregada del servei d'orientació jurídica telefónica i PEOPLE VALUE, 

S.L. és l'entitat encarregada del servei de descomptes i beneficis. Aquests serveis seran prestats d'acord amb les condicions 

que les entitats esmentades tinguin establertes en cada moment, sense intervenció ni cap responsabilitat de Banco de 

Sabadell, S.A. El banc és alié a qualsevol incidéncia i/o circumstáncia derivada o relacionada amb la prestació dels serveis, 

els quals, en tot cas, estan subjectes que es mantinguin vigents els acords subscrita entre el banc i les entitats esmentades. El 

servei d'orientació jurídica telefónica no abralará les qüestions o possibles incidéncies de l'activitat del client que puguin 

afectar les seves relacions amb empreses del grup Banc Sabadell, filials o participarles. 

COMPTE EXPANSIÓ EMPRESES 

Oferta per a nous clients amb facturació superior a 300.000€ * 

El compte que contempla un conjunt de serveis financers i no financers ajustats a 

les necessitats de les empreses en condicions preferents, destacant els següents: 

Compte corrent a la vista amb remuneració de saldo a partir de 6.000€, i sense 
comissions d' administració i manteniment. Canvi de domiciliacions gratuit. 
Transferéncies: transferéncies nacionals i en euros a pailsos del EEE en EUR, SEK 
y RON mitjangant BS Online i Editran. Gratuites el primer any. 
Ingrés de xecs sense comissions. Han de ser xecs en euros i domiciliats en entitats 
de crédit espanyoles. 
Tres targetes de crédit i tres targetes de débit gratuites per compte. 
Servei de banca a distancia BS Online i BS Móbil gratuits. 
Finangament del circulant en condicions preferents. 
Tres mesos d'operativa internacional gratuita. Queda exclosa l'operativa vinculada 
a risc i l'operativa no relacionada exclusivament amb la d'exportació o importació. 
Accés al programa Exportar per Créixer, un innovador paquet de solucions per a 
facilitar l'accés a les empreses espanyoles als mercats exteriors. 
Descomptes de la prima en la contractació d'una asseg-uranga Protecció Empreses. 

Serveis no financers associats: 

Software per a la gestió de la seva tresoreria totalment gratuit. Aquest software, 
accessible a través de BS Online, desenvolupat per SAGE per als nous clients del 
Compte Expansió Empreses, permet: 
Obtenir quadres de comandament de cobraments i pagaments d'empresa. Gestió 

de comptes i possibilitat de tractar quaderns de diferents entitats i históric de 

moviments. Personalització sobre la base de classificació per 

categories. Confeccionar previsions. Realització de pressupostos. 

* Per a ser benefician d'aquestes condicions, l'empresa ha de canalitzar a través d'aquest compte, com a mínim, anualment, 

el 10% de la seva operativa (entesa com la seva 'cifra de facturació anual). 
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/" per al primer any del 5,45%, a un termini de 48 mesos. S'ha Ares com a referéncia per al cálcul de la TAE l'Euribor a 12 lib 
mesos del 0,157% de fecha 14/09/2015. TAE variable calculada sota l'hipótesis de que els tipus de referéncia no varien. La 

AE variará amb la revisió del tipus d'interés. Comissions no finangades. 

Termini máxim 48 mesos. 
Tipus d'interés: 
Comissió d'obertura: 
Comissió de cancel•lació: 
Comissió d'estudi: 

11, 	2  TAE variable calculada per a un préstec de 50.000€ amb amortitzacions mensuals i revisió anual, amb un tipus d'interés 

Tipus d'interés pactat per al primer any. Per als períodes segiients s'aplicará sobre el tipus d'interés nominal inicial, la 
variació a l'alga o a la baixa, que hagi experimental en aquest període l'Euribor del termini de referéncia pactat, a l'exemple 
l'Euribor a 12 mesos. El tipus d'interés resultant després d'aplicar la variació de l'Euribor al preu inicial, s'arrodonirá a 
l'alga. 

5,45 % TAE Variable 6,96 % 
2,00% (mínim 120 euros) 
1,50% 
0,50% (mínim 120 euros) 

Pólissa de crédit a 1 any 

Permet obtenir finangament per afrontar les necessitats de tresoreria derivades de la 

própia activitat del seu negoci, cobrint els desfasaments dels fluxos de cobraments i 

pagaments. 

Termini fins a 1 any. 
Tipus d'interés: 
TAE des de: 
Comissió d'obertura: 
Comissió d'estudi: 
Comissió no disposició: 

3,85 % 
6,129 %* 

1,50 % (mínim 120 euros) 
0,50% (mínim 120 euros) 
0,15% (mensual) 

* TAE calculada per a un crédit de 25.000 Euros, disposat en la seva totalitat amb liquidació mensual, amb una comissió 
d'obertura de 375 euros i una comissió d'estudi de 125 euros. Les comissions estan exemptes de finangament. Capital a 
retomar al venciment: 25.000 Euros. 

Préstec Professional 

Préstec amb amortitzacions periódiques, destinat a la compra d'equipament. El seu pla 

d'amortització, permet una millor planificació de la seva tresoreria. 

Préstec Inici 

Finangament a mig termini de la inversió inicial necessária per a l'exercici de l'activitat 
professional. Finangament fins el 100%. 
Termini máxim de 5 anys (possibilitat de fins a 1 any de mancanga). Interés fix. 
Tipus d'interés: 	 5,55 %. TAE des de 5,97 °/o (*) 
Comissió d'obertura: 	 0,75 % 
Comissió d'estudi: 	 Exempt 
Termini máxim de 3 anys (possibilitat de fins a 1 any de mancanga). Interés fix. 
Tipus d'interés: 	 4 %. TAE des de 4,47 % (2) 
Comissió d'obertura: 	 0,75 % 

Condicions revisables en fundó de l'evolució del mercal. S'aplicaran les que estiguin en vigor al banc eso el moment de la formalització. 14 



Comissió d'estudi: 	 Exempt 

(1) TAE calculada per a un préstec de 25.000€ a retomar en 5 anys mitjangant quotes mensuals incloent 1 any de caréncia 

en l'amortització del capital amb una comissió d'obertura de 187,5 euros. Import total carregat: 29.510,12 Euros. 

(2) TAE calculada per a un préstec de 25.000€ a retomar en 3 anys mitjangant quotes mensuals incloent 1 any de caréncia 

en l'amortització del capital amb una comissió d'obertura de 187,5 euros. Import total carregat: 27.242,45 Euros. 

Lísing 

Lísing mobiliari: finangament a majá i llarg termini per a l'adquisició de béns de 
l'immobilitzat material (maquinaria, instal•acions, vehicles, etc.) pel sistema 
d'arrendament amb opció de compra final. 
Terminis habituals: de 2 a 7 anys. 
Lísing immobiliari: locals comercials i despatxos. 
Terminis habituals: de 10 a 20 anys. 
Tipus d'interés: fix o variable a escollir. 
Condicions i preus exclusius. 
Compatible amb les línies subvencionades disponibles en cada moment (ICO, 
BEI, CDTI, etc.). 

AutoRenting 

El renting de vehicles es un lloguer a llarg termini amb serveis relacionats (impostos, 
manteniment, reparacions, pneumátics, assisténcia, i asseg -uranga a tot risc) inclosos en 
una sola quota mensual. 
Qualsevol turisme i vehicles industrials fins a 2.000 kg. de PMA. 
Terminis entre 2 i 5 anys, i fins un quilometratge total de 200.000 km. 

Inforenting 

7) 	InfoRenting és una nova modalitat de Renting que consisteix en un lloguer sense opció a 
compra d'equips tecnológics (equips informátics, ofimatics, equips de comunicació i 

rdinadors portátils) i que també incorpora diversos serveis i l'asseguranga dels equips. 

Préstec hipotecari 

Tipus d'interés fix per al primer any: 
Tipus d'interés per a la resta d'anys: 
Termini: 
Comissió d'obertura: 
Comissió d'estudi: 
Sense comissió per amortització anticipada 

3,40%* 
EURIBOR+4%. TAE variable:5,42%** 
fins a 12 anys 

1,75% (mín. 750 €) 
1% (mín. 150,25 €) 

Préstec destinat a comprar un despatx o local comercial. 

Condicions revisables en fundó de l'evolució del mercat. S'aplicaran les que estiguin en vigor al banc en el moment de la formalització. 15 



Tipus d'interés pactat per al primer any. Revisable anualment. 

•• TAE variable calculada per a una hipoteca de 100.000 euros amb venciment a 12 anys i amortitzacions mensuals, amb 

una comissió d'obertura de 1.750 euros i una comissió d'estudi de 1.000 euros. Import de la quota del primer any: 846,69 

euros. Import de la quota deis anys següents: 880,69 euros. Inclou les despeses de registre de la propietat (496,10 euros), 

comprovació registral (25,41 euros), gestoria (314,60 euros), peritació (187,55 euros) i impostos (2.370 euros). Inclou també 

l'import de la prima d'una asseguranga de danys durant tota la vida de la hipoteca de 56,30 euros anuals. Aquests importa 

estar subjectes a possibles variacions per canvis en la normativa fiscal, els aranzels registrals i les tarifes de les empreses 

encarregades de realitzar els serveis esmentats. Totes aquestes despeses són aproximades. 

Per calcular aquesta TAE variable s'ha pres com a referéncia l'EURIBOR a 1 any del mes de maig de 2015 publicat pel 

Banc d'Espanya el 2/6/2015: 0,165%. Aquesta TAE variable s'ha calculat a partir de la hipótesi que els índexs de referéncia 

no varien. Aquesta TAE variable variará amb les revisions del tipus d'interés. 

Avals 

Possibilitat d'un aval en condicions preferents per la necessitat d'obtenir una garantia 
bancária per realitzar la seva operativa. 

Línies Subvencionades 

El BANC posará a disposició dels associats les línies de finangament subvencionades que 
apareixin a tal efecte al mercat, emeses a nivel! estatal (ICO, BEI...) com les que puguin 
emetre Organismes amb ámbit d'actuació regional autonómic o local, que el BANC 
subscrigui, sempre que hi hagi disponibilitat de fons de les mateixes i es compleixin els 
requeriments establerts per les mateixes. 

Servei pagament immediat Pimes 

Servei de gestió de pagaments al comptat a proveidors que integra el finangaxnent 
d'aquests pagaments per part del banc mitjangant un ajornament de la data de cárrec al 
seu ordenant. 

Permet a la pime negociar amb els seus proveidors descomptes per pagament immediat. 

Exportar per Créixer 

Programa dirigit a fomentar i facilitar l'activitat exportadora. 

Si la seva empresa projecta sortir als mercats exteriors o está iniciant aquest procés. 
Exportar per créixer li ofereix suport i assessorament en totes les árees de l'exportació, per 
mitjá dels nostres socis: 

- Serveis financers preferents amb Banc Sabadell 

Condicions revisables en funció de l'evolució del mercat. S'aplicaran les que estiguin en vigor al banc en el moment de la fonnalització. 16 



- Logística i gestions aduaneres amb Arola 

- Assessorament en assegurances de crédit a l'exportació amb CESCE 

- Formació per a la internalització amb ESADE 

- Consultoria i márqueting amb AMEC 

- Assessorament Jurídic i contractual amb Garrigues 

- Inspecció i certificació amb AENOR 

- Projectes a l'exterior amb Cofid s 

Condicions revisables en funció de l'evolució del mercat. S'aplicaran les que estiguin en vigor al banc en el moment de la formalització. 17 



OFERTA ECONOMIA PERSONAL 

Compte Expansió Plus PRO 

SERVEIS FINANCERS 

Compte a la vista 

Compte per domiciliar la nómina i canalitzar l'operativa diaria. 

Exempt de comissions de manteniment i d'administració domiciliant una 
nova nómina, pensió o ingrés regular mensual per un import mínim de 3.000 
euros (en queden exclosos els ingressos procedente de comptes oberts en el grup 
Banc Sabadell a nom del mateix titular) i havent domiciliat dos rebuts doméstics 
en els últims dos mesos. 

Serveis gratuits 

Transferéncies en euros, tant nacionals com a paisos de l'EEE. 

Ingrés de xecs en euros, domiciliats en una entitat de crédit financera espanyola. 

Tramitació de canvi de domiciliació de rebuts. 

Targeta MasterCard Or. 

Targeta BS Card MasterCard Or. 

Targeta Repsol Máxima. Amb un 2% de descompte en carburant en qualsevol 
estació de servei Repsol, Campsa o Petronor. 
Reintegraments gratis en caixers de les principals entitats adherides a la xarxa EURO 
6000 (Abanca, BMN, Ibercaja, KutxaBank, UniCaja, Liberbank, Caja España-Duero, 
CajaSur, Caixa Ontinyent, Colonya Caixa Pollenla), en els caixers de Bankia i en els del 
grup Banc Sabadell per a disposicions a débit d'un import igual o superior a 60 euros. En 
els caixers de Banc Sabadell les disposicions a débit són gratis per a qualsevol import. 

Línia Expansió 

Límit de crédit addicional de fins 5.000 euros( i) a curt termini (máxim 24 mesos) 
associat a un Compte Expansió que permet finangar les seves despeses 
extraordináries i imprevistos familiars (vacances, reparacions del cotxe i de la llar, 
estudis, electrodoméstics...). 

O euros de comissió d'obertura, estudi i no-disposició. 

Condicions revisables en funció de l'evolució del mercat. S'aplicaran les que estiguin en vigor al banc en el moment de la formalització. 18 



SERVEIS NO FINANCERS 

Serveis gratuTts 

Pack d'avisos, mitjangant missatges SMS o correu electrónic: 

• Avís de l'abonament de la nómina; enviament d'avisos de seguretat; avís 
deis cárrecs en les targetes; informació sobre la devolució d'Hisenda; 
possibilitat de seleccionar avisos addicionals. 

Servei de banca a distancia BS Online. Ofereix la possibilitat d'operar amb 

comoditat des de casa, els 365 dies de l'any, les 24 hores del dia. 

Abonament, devolució i descomptes 

Abonament del 10% de la quota de col•legiat, associat o agremiat, que afegim als 
avantatges del Compte Expansió, fins a un máxim de 100 euros anuals per 
compte, per a quotes domiciliades a Banc Sabadell. L'abonament es fará durant el 
mes de gener de l'any següent. 

Devolució del 1% dels rebuts de llum, gas, teléfon fix, móbil i Internet, dels 
rebuts de col•legis, escoles bressol, universitats i ONG(2) i sobre les compres amb 
targeta de crédit en comergos d'alimentació( 3). Devolució mínima de 5 euros, fins a 
50 euros mensuals. 

3% TAE de retribució en el compte: per accedir a aquest avantatge, els titulars 
han de tenir un saldo mitjá mensual en el banc superior a 30.000 euros(4), i es 
retribueix així un 3% sobre els primers 10.000 euros. 

(1) La concessió de la Línia Expansió está condicionada als criteris de risc del banc. El límit de crédit inicial és comú 
independentment del nombre de titulars del Compte Expansió Plus PRO (els quals en poden disposar de manera indistinta 
i solidaria), revisable mensualment i variable de conformitat amb les condicions especifiques de la Línia Expansió. TAE del 

0,69% calculada per a un impon total de 3.000 euros per tornar en 1 any a un tipus d'interés fix del 10,20% nominal, 12 
notes mensuals de 264,03 euros. Impon total carregat: 3.168,36 euros. Comissió d'obertura del 0%. Comissió d'estudi del 

0%. Comissió de cance•lació anticipada del 0%. Comissió per reclamació de pagaments no atesos de 35 euros. L'activació 
de la Línia Expansió requereix l'acceptació de les condicions contractuals, expressa o tácita, de tots els titulars del Compte 
Expansió Plus PRO, si són més d'un. 

(2) Rebuts domiciliats que corresponguin, com a emissor, a organitzacions no governamentals (ONG) registrades en 
l'Agéncia Espanyola de Cooperació i els rebuts de co•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'académies particulars, col•legis 
professionals o despeses diferents de les d'escolarització. Tampoc s'hi inclouen les despeses en concepte de postgraus, 
másters i doctorats. 

(3) Operacions de compra fetes a crédit incloses en la liquidació del mes, amb les targetes modalitat Classic, Or, Premium, 
Platinum i Shopping Or el contracta de les quals estigui associat a aquest compte, en els establiments comercials 
d'alimentació inclosos, que es poden consultar en la página www.bancsabadell.comlcompteexpansioplus. 

(4) Per tenir accés a aquesta retribució, els titulars han de tenir un saldo mitjá mensual en el banc superior a 30.000 euros en 
recursos, calculat com la suma de saldos del mes anterior de: comptes a la vista, dipósits, renda fiaca 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 tindrá en compte per al cómput del saldo mitjá el saldo existent en aquest Compte Expansió 
Plus PRO ni en cap altre de les mateixes característiques en qué els titulars siguin intervinents. Sí que es tindrá en 
consideració el nombre de cotitulars, per la qual cosa el saldo mínim existent a l'entitat com a requisit será el pres 
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proporcionalment per a cada cotitular. No es remuneraran els saldos durant el primer mes de vida del Compte Expansió 
Plus PRO. 
En cas que no s'assoleixi per part deis titulars el saldo mínim que dóna dret a la retribució del Compte Expansió Plus, la 
liquidació es fará al 0% per aquest concepte. 
Rendibilitat: per al tram de saldo diari que excedeixi els 10.000 euros: 0% TIN. Per al tram de saldo diari des de O fms a un 
máxim de 10.000 euros: 2,919% TIN, 1,9910% TAE (calculada tenint en compte els dos tipus d'interés per al supósit de 
permanéncia del saldo mitjá diari durant un any complet). Exemple de liquidació en un any: saldo en compte de 15.000 
euros diaris, saldo diari sobre el qual es remunera: 10.000 euros; freqüéncia 12 (mensual); interessos liquidats en l'any: 
291,90 euros. 

COMPTE EXPANSIÓ PRO 

SERVEIS FINANCERS 

Compte a la vista 

Compte per a domiciliar la nómina i canalitzar la seva operativa diária. 

Exempt de comissions de manteniment i administració domiciliant la nómina, 
pensió o ingressos recurrents a les entitats del grup Banc Sabadell per un import igual o 
superior a 700 euros. Per a edats compreses entre 18 i 25 anys no cal domiciliar cap ingrés 
periódic. 

Serveis gratuTts 

Transferéncies nacionals, gratuites. 
Transferéncies a la UE fins a 50.000 euros, gratuites. 
Ingrés de xecs en euros, domiciliats en una entitat de crédit financera espanyola. 
Tramitació gratuita del canvi de domiciliació de rebuts. 
Targeta VISA CLASSIC, gratuita. 
Targeta BS Card de débit, gratuita. 
Targeta Repsol Máxima, gratuita. Amb un 2% de descompte en carburant si fas gasolina 
n qualsevol estació de servei de Repsol, Campsa o Petronor. 

integraments gratis en caixers de les principals entitats adherides a la xarxa EURO 
000 (Abanca, BMN, Ibercaja, KutxaBank, UniCaja, Liberbank, Caja España-Duero, 

CajaSur, Caixa Ontinyent, Colonya Caixa Pollenga), en els caixers de Bankia i en els del 
grup Banc Sabadell per a disposicions a débit d'un import igual o superior a 60 euros. En 
els caixers de Banc Sabadell les disposicions a débit són gratis per a qualsevol import. 
Reposició de targetes en menys de 72 hores en cas de robatori o pérdua. Excepte 
Canáries on el termini será superior. 

Línia Expansió 

Límit de crédit addicional de fins a 5.000€( 1) a curt termini (máxim 24 mesos) associat al 
seu compte expansió que permet finangar les seves despeses extraordináries i imprevistos 
familiars (vacances, reparacions d'auto i llar, estudis, electrodoméstics,...). 0€ de comissió 
d'obertura, estudi i no-disposició. 
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SERVEIS NO FINANCERS 

Serveis gratuTts 

Pack d'alertes, mitjangant missatges SMS o e-mail: 

• Avís de l'abonament de la nómina; Enviament d'alertes de seguretat; Avís dels 
cárrecs en les targetes; Informació sobre la devolució d'Hisenda; Possibilitat de 
seleccionar alertes addicionals 

Servei de Banca a distáncia BS Online. Ofereix la possibilitat d'operar amb comoditat 
des de casa, els 365 dies de l'any, les 24 hores al dia. 

Abonament, devolució i descomptes 

Abonament del 10% de la quota de co•egiat, associat o agremiat, que afegim als 
avantatges del Compte Expansió, fins a un máxim de 100 euros anuals per compte, per a 
quotes domiciliades a Banc Sabadell. L'abonament es fará durant el mes de gener de l'any 
següent. 
Devolució del 1% dels rebuts de llum, gas, teléfon fix, móbil i Internet. Devolució de fins 
a 20 euros mensuals. 

Oferta válida per la domiciliació d'una nómina, pensió o ingrés regular mensual per un import mínim de 700 euros. Se 

n'exclouen els ingresaos procedents de comptes oberts en el grup Banc Sabadell a nom del mateix titular. Si vosté té entre 

18 i 25 anys, no és necessari domiciliar cap ingrés periódic. 

i La concessió de la Unía Expansió está condicionada als criteris de risc del banc. El límit de crédit inicial és comú 

dependentment del nombre de titulars del Compte Expansió (els quals en poden disposar de manera indistinta i 

olidária), revisable mensualment i variable de conformitat amb les condicions especifiques de la Línia Expansió. TAE del 

10,69% calculada per un import total de 3.000 euros per tornar en 1 any a un tipus d' interés fix del 10,20% nominal, 12 

quotes mensuals de 264,03 euros. Import total degut: 3.168,36 euros. Comissió d'obertura del 0%. Comissió d'estudi del 0%. 

Comissió de cancel•lació anticipada 0%. Comissió per reclamació de pagaments no atesos de 35 euros. L'activació de la 

Línia Expansió requereix de l'acceptació de les condicions contractuals, expressa o tácita, de tots els titulars del Compte 

Expansió, en cas que hi hagi diversos titulars. 

estreta Nómina 

\Finangament de consum personal/familiar. Possibilitat d'anticipar el cobrament de la 
nómina. 
Impon máxim fins a una nómina. 
Termini fins a 6 mesos. 
Tipus d'interés: 	 Exempt 
Comissió d'obertura 	 Exempt 
Comissió d'estudi 	 Exempt 
Comissió de cancel•ació 	 Exempt 

Condicions aplicables amb nómina domiciliada i antiguitat a l'empresa superior a 6 mesos 

Condicions revisables en funció de l'evolució del mercat. S'aplicaran les que estiguin en vigor al banc en el moment de la formal 
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Préstec Nómina 

Un préstec rápid i amb un interés preferent. Amb la nómina domiciliada i asseguranla 
vinculada, disposa d'un préstec personal a un tipus d'interés preferent. Aquestes 
condicions són aplicables a clients amb nómina domiciliada a Banc Sabadell i a 
empleats/ades amb una antiguitat superior a un any. 
Tipus d'interés fix: 	 6 %. TAE des de 6,44% (*) 
Comissió d'obertura: 	 1 % (mínim 60 euros) 
Comissió d'estudi: 	 Exempt 
Compensació de reemborsament anticipat: 	Exempt 
Import máxim: 	 60.000 € 

Termini de devolució: 	 Fins a 8 anys 

TAE calculada per a 6.279,84 euros (6.000 euros per finangar préstec més 279,84 euros per finangar l'asseguranga de Protecció 

Total Préstecs, que inclou Protecció Total Vida i Protecció Total Pagaments) a retomar 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 cálcul de la TAE inclou la comissió d'obertura de l'1% (mínim de 60 euros) i l'asseguranga 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. 

Préstec Expansió 

FinaNament de consum personal/familiar. Ara vosté pot reformar la seva llar, comprar 
mobles, fer un viatge o fer front a unes despeses imprevistes por molt poc al mes i amb 
tota comoditat. 
Import fins a 60.000 euros. 
Termini fins a 8 anys. Amortització en 12 o 14 quotes a l'any. 
Tipus d'interés fix: 	 7 %. TAE: 8,14% (1) 
Comissió d'obertura: 	 2 % (2) 

Comissió d'estudi: 	 Exempt 
Comissió per reemborsament anticipat: 	 0,50% (3) 

1) TAE calculada per a un préstec de 10.000 euros que s'ha de tomar en 5 anys amb una comissió d'obertura de 200 euros i 

11 quotes mensuals de 198,02 euros i 49 quotes de 198,01. Import total carregat: 12.080,71 euros. 

(2) Comissió mínima d'obertura: 60 €. 

(3) Si el periode des de la data de reemborsament fins al venciment del préstec és superior a 1 any, la compensació aplicada 

será de 1'1%. 

Crédit PRO 

'Posen' a disposició seva una pólissa de crédit en condicions preferents, perqué pugui 
mantenir la seva tresoreria personal equilibrada al llarg de tot l'any, pagant interessos 
només si la utilitza. 
Import fins a 25.000 euros. 
Termini fins a 5 anys. 
Tipus d'interés: 	 5,25 %. TAE des de: 6,082%* 
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Sense comissió d'estudi 
Sense comissió de no-disposició 
Comissió d'obertura: 
Comissió de revisió anual: 

0,50%; mínim: 90 euros 
0,60%; mínim: 90 euros 

(*)TAE calculada per a un crédit de 25.000 euros a 5 anys, disposat totahnent amb liquidació mensual, amb una comissió 

d'obertura de 125 euros i una comissió de revisió anual de 150 euros, i sense comissió d'estudi. Independentment de la data 

de contractació, les liquidacions es faran cada mes. Les comissions estan exemptes de fmangament. Capital que s'ha de 

tornar al venciment: 25.000 euros. 

Crédit per a Estudis, Cursos i Másters 

Estudis i Cursos:  Pot finangar la totalitat o part de cursos escolars, estudis universitaris, 

cursos d'idiomes, un curs d'especialització o assistir a un seminari, sense preocupacions 

económiques i disposant de tot alió que li calgui. 

Si el cost de la matrícula és inferior a 15.000 euros, es podran finangar altres despeses 

relacionades amb els estudis, com el material, el lloguer de l'habitatge, etc. I amb la 

possibilitat de comentar a tornar els diners en acabar la formació. 

Másters:  Si ja ha cursat una carrera i ara vol completar la seva formació, nosaltres 

l'ajudem amb el seu futur professional finangant-li un máster o un postgrau. 

i el cost que ha de finangar dels seus estudis és inferior a 45.000 euros, nosaltres l'ajudem 

pagar altres despeses, com ara el material d'estudi necessari o la seva estada a 

l'estranger. 

Tipus d'interés fix: 	 5,50 % 
mport: 	 El cost total deis seus estudis. 

rmini: 	 Fins a 10 anys. 
ortització en 12 quotes a l'any. Possibilitat de període de caréncia en la devolució del 

capital fins a 5 anys. 
Comissió d'obertura: 	 0,50%. 
Sense comissió d'estudi. 
Disposicions: si el pagament deis seus estudis l'ha de fer a l'inici de cada curs escolar, pot 
demanar que el préstec es faci en diferents quantitats parcials de l'import sol•licitat. 
D'aquesta manera, només paga interessos sobre l'import utilitzat. 

* TAE calculada per a un préstec de 10.000 euros que s'ha de tornar en 5 anys, amb una comissió d'obertura de 50 euros i 

una quota mensual de 191,01 euros sense període de caréncia. Import total carregat: 11.510,60 euros. 
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Hipoteca Fixa Premium 

Finangament de fins al 80% de la compravenda o taxació (el menor de tots dos) per a la 

primera residéncia, i de fms al 70% per a la segona residéncia. 

Termini a 20 anys 
Tipus d'interés fix: 2,50% 
TAE des de 3,47% (1) 

Condicions de tipus d'interés subjectes a análisi de risc per part de Banc Sabadell. Aquestes condicions poden variar en 

funció del resultat de l'análisi de risc. Operació subjecta a l'aprovació prévia de Banc Sabadell. 

(1) TAE calculada per a una hipoteca de 100.000 euros a 20 anys. Condicions domiciliant la nómina deis titulars, d'un 

import total de 3.500 euros o superior. Comissió d'obertura de 1'1,00% (mínim 750 euros). Costos de registre de la propietat 

(496,10 euros), comprovació registral (25,41 euros), gestoria (314,60 euros), peritatge (229,90 euros) i impostos (2.370 euros) 

per a un habitatge a Barcelona (varia segons cada comunitat autónoma). 

Inclou també l'import de la prima d'una asseguranga de la llar durant tota la vida de la hipoteca de 20,09 euros mensuals. 

Totes aquestes despeses són aproximades. 

D'acord amb l'article 1911 del Codi Civil que consagra el principi de responsabilitat universal, en cas d'impagament, el 

deutor i, si escau, els seus fiadors o avaladors solidaris i garants hipotecaris, respondran amb tots els seus béns presents i 

futurs, i poden arribar a perdre el/s seu/s habitatge/s i/o quals s béns de la seva propietat. 
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ESTALVI - PREVISIÓ 

Imposició a termini fix 

Imposicions a termini fix a un, tres, sis ó dotze mesos per estalviar sense assumir riscos, 
disfrutant d'una renda periódica. 

Interés fix i garantit fins el seu venciment. 
Liquidació d' interessos al venciment; opcionalment abono mensual. 
Imposicions amb retribucions d' interessos segons el termini contractat. 

Dipósits garantits 

Instrument d'estalvi a un termini superior a dos anys, que fi proporciona la tranqui•itat 
d'una rendibilitat assegurada per als seus diners. 
Dues modalitats de garantia de rendibilitat que pot escollir segons les seves preferéncies: 
Dipósit garantit a tipus fix: amb un interés conegut per endavant, fix i garantit per tot el 
període de 1' imposició i que li permetrá conéixer la rendibilitat final que obtindrá. 
Dipósit garantit referenciat a índex bursátil: amb la garantia del 100 % del capital 
invertit i una rendibilitat referenciada a un percentatge de la revaloració mitjana d'un 
determinat índex borsari (IBEX, Eurotop 100...). 

Rendibilitat assegurada 

Pla Estalvi.  Rendibilitat garantida a 6 mesos. Aportació mínima de 50 euros. 

Avantatges fiscals. Permeten acumular els rendiments sense tributar, per la qual cosa 

difereix el pagament d'impostos. La tributació es produeix en el moment del rescat, a un 

pus del 20% per als primers 6.000 euros de base, del 22% a partir de 6.000 euros i fins a 

000 euros i del 24% a partir deis 50.000 euros d'ara endavant sobre els rendiments 

erats. 

Pla Futur, PPA, Pla de Previsió Assegurat, PPA i Pla estalvi sistemátic, PIAS són assegurances de vida de BanSabadell Vida, 

Societat Anónima d'Assegurances i Reaseguros, subjectes als termes i condicions contractats a la pólissa, mediats per 

BanSabadell Mediació, Operador de Banca-Assegurances vinculades del Grup Banc Sabadell, SA, amb NIF A03424223 i 

domicili social en avinguda Diagonal, 407 bis, Barcelona, inscrita al RM de Barcelona i en el Registre Adininistratiu 

Especial de Mediadors d'Assegurances de la DGSFP amb clan núm OV-0004, teniendo concertada una asseguranga de 

responsabilitat civil i disposant de la Capacitat financera d'acord amb l'article 21 de la Llei 26/2006 de mediació 

d'asseg-urances i reassegurances privades. BanSabadell Vida, Societat Anónima d'Assegurances i Reassegurances, amb NIF 

A-08371908 i domicili social al carrer Sena, 12, PIAE Can Sant Joan, 08174 Sant Cugat. 
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Fons d'Inversió 

Construeixi la seva própia cistella de fons, aprofitant les opcions d'inversió que li ofereix 
el mercat. Comptará amb l'assessorament que necessiti, tenint en compte l'estabilitat de la 
inversió, les seves expectatives de rendibilitat, l'horitzó temporal de la seva inversió i la 
disponibilitat deis seus estalvis. 
Avantatges fiscals.  Segons legislació vigent, doncs li permet canviar la seva inversió en 
tot moment sense tributar. En el moment de desinvertir tributa al tipus del 21% per als 
6.000 primers euros de base, del 25% a partir de 6.000 euros fins a 24.000 euros i del 27% 
a partir de més de 24.000 euros sobre els rendiments generats. 

Plans de Pensions 

Plans de pensions flexibles, que fi permeten realitzar els seus propis plans, així com 
demostracions d'entre / a plans de previsió assegurats. 
Gran rendibilitat i flexibilitat en les contribucions (mensual, trimestral, anual, 
extraordinária...). 
Avantatges fiscals: els plans de pensions són l'instrument més efical per a l'acumulació 
d'un capital a llarg termini. El diferiment de la cárrega fiscal fins al moment de les 
prestacions permet obtenir una exce•ent rendibilitat financerofiscal. 

Les aportacions es redueixen directament de la base imposable de la seva declaració de 

l'IRPF. La quantitat anual máxima d'aportació és de 8.000€ en el territori comú. La 

quantitat anual máxima deduible será la menor entre l'import aportat i el 30% deis 

rendiments nets del treball i d'activitats económiques. 

Plans de pensions: Entitat gestora: BanSabadell Pensions, EGFP, SA, amb NIF A-58.581.331 i domicili social al carrer Sena, 

12, 08174 Sant Cugat, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, tom 9966, llibre 9105, secció 2a, foli 53, full 118.531, 

inscripció 1 a. Inscrita en la Direcció General d'Asseg -urances, Registre especial d'entitats gestores de fons de pensions, amb 

el núm. G-0085. Entitat dipositária: Banc de Sabadell, SA, amb NIF A-08000143 i domicili social a piala SantRoc, 20, 

08201 Sabadell, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, tom 20093, foli 1, full B-1561. Entitat promotora: Banc de 

Sabadell S.A. 

Pla de Previsió Assegurat 

Estalvi per a una jubilació garantitzada 
Pla de Previsió Assegurat és una asseguran9, de vida que permet obtenir un capital final o 
una renda amb la finalitat de complementar les prestacions de la Seguretat Social en el 
moment de la jubilació. 
Garanteix, a l'arribar a la jubilació o produir-se les altres contingéncies previstes, el 100% 
de les primes aportades més una rendibilitat garantida per trimestres naturals i coneguda 
anticipadament. 
Mobilització: Des de 1'1 de gener de 2007 és possible el traspás entre plans de pensions i 
plans de previsió assegurats, i viceversa, en qualsevol moment i sense cap tipus de cost. 
Fiscalitat: Les aportacions a Pla de Previsió Assegurat redueixen la base imposable de la 
seva declaració de l'IRPF. La quantitat anual máxima d'aportació és de 8.000 € en el 
territori comú. La quantitat anual máxima deduible será la menor entre l'import aportació 
i el 30% dels rendiments nets del treball i d'activitats económiques. 
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Prestació addicional:  Asseg-uranga per mort: En cas de mort de l'assegurat, els beneficiaris 
rebran el saldo acumulat en el pla de previsió assegurat més un capital addicional del 10% 
amb els imports máxims següents: 

• 12.000 euros per a assegurats amb una edat inferior als 65 anys. 

• 600 euros per a assegurats amb una edat igual o superior als 65 anys o que 
presentin riscos agreujats. 

Pla Futur, PPA, Pla de Previsió Assegurat, PPA i Pla estalvi sistemátic, PIAS són assegurances de vida de BanSabadell Vida, 

Societat Anónima d'Assegurances i Reaseguros, subjectes als termes i condicions contractats a la pólissa, mediata per 

BanSabadell Mediació, Operador de Banca-Assegurances vinculades del Grup Banc Sabadell, SA, amb NIF A03424223 i 

domicili social en avinguda Diagonal, 407 bis, Barcelona, inscrita al RM de Barcelona i en el Registre Administratiu 

Especial de Mediadors d'Assegurances de la DGSFP amb clan núm OV-0004, teniendo concertada una asseguranga de 

responsabilitat civil i disposant de la Capacitat financera d'acord amb I'article 21 de la Llei 26/2006 de mediació 

d'assegurances i reassegurances privades. BanSabadell Vida, Societat Anónima d'Assegurances i Reassegurances, amb NIF 

A-08371908 i domicili social al carrer Sena, 12, PIAE Can Sant Joan, 08174 Sant Cugat. 

Life Care 

Mantingui el nivell económic, actual i futur, de la seva familia en cas de mort, així com el 
seu nivell económic propi i les seves comoditats en cas d'invalidesa permanent i absoluta. 
Així mateix podrá: 

• Asseguri el capital que necessiti i amb tota la llibertat d'elecció dels beneficiaris. 

• Asseguri un capital de fms a 120.000 euros sense proves médiques. 
Lifecare posa a la seva disposició un servei de Consulta médica, que li permet, 
telefónicament o a través d'un correu electrónic, realitzar qualsevol consulta de salut a un 
equip de metges especialitzats, que, 24 hores dia, 365 dies, li podran donar resposta a 
consultes médiques dels segiients tipus: 

• Consultes pediátriques 

• Consultes de medicina general 

• Consultes ginecológiques 
Amb Lifecare té a la seva disposició el servei de segona opinió médica internacional que li 
permet, en cas de patir una malaltia greu o complexa, tenir accés a l'opinió d'experts de 
gran prestigi a nivell internacional, sense haver de desplagar-se. 
També disposa del servei de Consulta nutricional, que fi permet realitzar qualsevol 
consulta sobre alimentació a un equip d'especialistes. Així mateix, també té a la seva 

isposició el servei de Revisió de salut, que consisteix en un test online d'hábits saludables 
que li permet disposar d'un informe del seu estat de salut amb consells personalitzats així 
com la valoració del seu risc cardiovascular. 

Descompte exclusiu del 5% sobre la prima neta del primer any, addicional a qualsevol 
promoció puntual que hi hagi en vigor en el moment de la contractació. 
A més a més, 10% de descompte permanent sobre la prima neta per a ambdós 
cónjuges si contracten la modalitat familiar. 

Lifecare és una asseg-uranga de vida de BanSabadell Vida , SA d'Assegurances i Reassegurances distribuYt per Banco de 

Sabadell , SA , i está subjecte als termes i condiciona contractats a la pófissa. BanSabadell Vida , SA d'Assegurances i 

Reassegurances , amb NIF A- 08371908 i domicili social al carrer Sena , 12, PIAE Can Sant Joan , 08174 Sant Cugat del 

Vallés . Banc de Sabadell, SA , amb NIF A- 08000143 i domicili social a la plaga SantRoc , 20 , 08201 Sabadell , és 

operador de bancassegurances exclusiu de BanSabadell Vida i esta inscrit en el Registre Administratiu Especial de 

Mediadora d'Assegurances amb el número C - 0557A08000143 

Aquests serveis médica són prestats per Advance Medical - HealthCare Management Services , SA o una altra entitat de 
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característiques similars sempre que la pólissa d'asseguranga estigui en vigor . BanSabadell Vida , SA d'Assegurances i 

Reassegurances es reserva el dret a cancel • lar o modificar aquests serveis que tenen com a objecte proporcionar informació 

general de salut . En cap cas , Advance Medical fará diagnóstics ni recomanará tractaments. Les recomanacions obtingudes 

d'aquests serveis es basen en informació facilitada pel client i tueixen de cap manera informació médica que 

substitueixi una possible visita médica. 

Condicions revisables en fundó de l'evolució del mercat. S'aplicaran les que estiguin en vigor al banc en el moment de la fonnalització. 28 



SERVEIS DE BANCA A DISTANCIA 

BS Online 	 www.bancsabadell.com   

Servei de banca a distáncia amb el qual podrá consultar productes i operar amb el Banc a 
través d'Internet. 
Prestacions: 

• Simulacions financeres. 

• Consultes de saldos i moviments deis comptes, traspassos, transferéncies, 
aportacions a fons d'inversions, a plans de pensions. 

• Informació i sol•icitud de serveis: compravenda de valors, petició de talonaris i 
targetes, sol•licitud de divisa i moneda estrangera. 

• Consultar la situació deis propis préstecs i crédits. 

BS Móbil 

Rebi informació immediata en el seu móbil sobre els seus comptes o sobre els 
productes que hagi programat, mitjangant avisos en format SMS o missatges de correu 
electrónic. 

Instant Broker 

Accedeixi cómodament a la borsa des de qualsevol lloc amb el seu teléfon móbil, 
iPhone o Blackberry. Grácies a aquest servei especialitzat en mercats de valors, podrá fer 
consultes borsáries, sol•ficitar i rebre gráfics o notícies via RSS. 

eBorsa 

Sabadell eBorsa, un servei online amb condiciona especials per gestionar la seva cartera de 

valors. 

Comissió de custódia i administració per a valors negociables en mercats espanyols, del 

0,02% trimestral sobre el valor en efectiu (mínim de 2 euros trimestra1s) i amb una tarifa 

plana de 7 euros en operacions de compravenda en mercat de renda variable nacional, 

fins a 70.000 euros(' 

A més a més, per agrair-li la confianga en la nostra entitat, fi bonificarem amb un 0,1% el 

traspás de la seva cartera de renda variable cotitzada des d'una altra entitat, fins a un 

import total máxim de 500 euros per idéntica titularitat, fins el 31 de desembre de 2016 (2) . 

(1) 0,05% per a operacions d'import superior (máxim 150 euros). Més taxes i cánons que repercuteixin els mercats i els 

sistemes de liquidació. 

(2) La bonificació del 0,1% s'aplicará sobre el total de carteres de renda variable cotitzada traspassades, amb un import total 

máxim de 500 euros per titular. L'abonament es fará, com a máxim, 15 dies laborables després que el traspás sigui efectiu. 
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FEDERACIÓ DE LA PETITA I MITJANA 
EMPRESA DE MENORCA - PIME MENORCA 

ANNEX II 

Oferta de productes i serveis per a emprenedors 

setembre de 2016 
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PRÉSTEC INICI PER A EMPRENEDORS 

Finangament a mig termini de la inversió inicial necessária per a l'exercici de l'activitat 
professional. Finangament fins el 100% del projecte. 
Termini máxim de 5 anys (possibilitat de fins a 1 any de mancanga). Interés fix. 
Tipus d'interés: 	 5,55 %. TAE des de 5,97 % ( 1 ) 

Comissió d'obertura: 	 0,75 % 
Comissió d'estudi: 	 Exempt 
Termini máxim de 3 anys (possibilitat de fins a 1 any de mancanga). Interés fix. 
Tipus d'interés: 	 4 %. TAE des de 4,47 % (2) 

Comissió d'obertura: 	 0,75 % 
Comissió d'estudi: 	 Exempt 

(1)TAE calculada per a un préstec de 25.000€ a retomar en 5 anys mitjangant quotes mensuals incloent 1 any de caréncia 
en l'amortització del capital amb una comissió d'obertura de 187,5 euros. Import total carregat: 29.510,12 Euros. 

(2)TAE calculada per a un préstec de 25.000€ a retomar en 3 anys mitjangant quotes mensuals incloent 1 any de caréncia 
en l'amortització del capital amb una comissió d'obertura de 	5 euros. Import total carregat: 27.242,45 Euros. 

10,41411P 
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OFERTA COMPLEMENTARIA DE SABADELL CONSUMER 
PER 

FEDERACIÓ DE LA PETITA I MITJANA 
EMPRESA DE MENORCA - PIME MENORCA 

ANNEX III 

setembre de 2016 
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SABADELL CONSUMER 

Sabadell Consumer Finance EFC, S.A.0 és la companyia especialitzada en finarKament al 
consum de Banc Sabadell i que posa a disposició seva una eina de finarwament per a les 
vendes dels seus agremiats. 

BS Credinstant 

És el nostre producte comercial que permet al client fraccionar en cómodes terminis fins 

al 100% de l'import de les seves compres d'una manera fácil, senzilla i rápida. L'import de 

les quotes es carregará mensualment a l'entitat bancária que esculli el client, que podrá 

elegir el dia de pagament. 

BS Credinstant permet als seus col•legiats assegurar i fins i tot incrementar les vendes 
entre els seus clients, ja que el preu i la forma de pagament deixen ser un impediment per 
al seu negoci. 

Amb BS Credinstant pot finanlar l'adquisició dels productes i serveis seg -iients en el 
mateix punt de venda: 

• Serveis de salut (clíniques dentals, centres d'estética, centres d'ofialmologia, centres 
d'ortopédia, centres d'audiologia y centres de reproducció assistida) 

• Mobiliari en general i sistemes de descans 
• Reformes de la llar i instal•acions (cuines, banys, calefacció, aire condicionat, fusteria 

d'alumini,...) 
Tendes especialitzades en bicicletes 
Centres veterinaris 
Agéncies de viatges 
Línia blanca, imatge i so 
Estudis (Organismes Oficial i Escoles de negocis de reconegut prestigz) 

ferta de BS Credinstant s'ajusta a les exigéncies actuals del mercat, que requereix: 

•-40011°  Senzillesa en l'operativa 
Mínima 

 en la resposta 
linima documentació 

I ondicions económiques competitives 
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OFERTA COMPLEMENTÁRIA 

FEDERACIÓ DE LA PETITA I MITJANA 
EMPRESA DE MENORCA - PIME MENORCA 

ANNEX IV 

maig de 2016 
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Comem electrónic (e-commerce) 

Assessorament per part d'un equip de professionals de Banc Sabadell especialitzats en e-
commerce que li donará suport personalitzat en temes técnics, operatius i normatius de les 
marques de targetes i de seguretat en els pagaments. Disposará d'una avangada passarel•la 
de pagaments per a la comercialització deis seus productes a través d'Internet d'una 
manera fácil i, sobretot, segura. En destaquem: pagaments Express, transaccions 
multidivisa, regles online antifrau, eines OpenSource, acords de col•laboració amb 
proveklors de pagaments internacionals... 

Addicionalment, per als associats que encara no comercialitzin els seus productes o serveis 
per Internet, disposaran d'una solució mitjangant un senzill administrador web i eines 
intuitives per tal de crear una botiga online sense necessitat de tenir coneixements de 
programació i disseny. No obstant aixó, la botiga disposará de totes les prestacions per 
gestionar un negoci online: campanyes de márqueting i logística, integració en les 
principals plataformes de comerg electrónic —com eBay—, adaptació a tauletes i 
smartphones, interacció amb apps i xarxes socials, motors de recomanació de productes, 
gadgets per a Youtube, plantilles per crear un blog... El servei, grácies a l'acord de 
l'empresa Acens (Grupo Telefónica) amb Banc Sabadell, s'ofereix als associats d'aquest 
conveni a un preu inferior al de solucions similars del mercat: 10,5 €/mes per a una botiga 
de 1.000 productes. 

Tarifes que s'apliquen en el producte TPV 

La comissió que s'aplica a les operacions de TPV és del 0,35%* amb una quota de 
manteniment mensual de 4,50 euros**, sense import mínim per operació, revisió semestral 
i contractant 4 productes de la segiient relació: 

• Domiciliació de 3 rebuts del comerg/autónom. 
• Assegurances socials del comerg/autónom. 
• Aplicació de nómines. 

• Compte Expansió Negocis PRO, amb saldo mig trimestral igual o superior a 3.000 €. 
• Credinstant. 
• Protecció Comergos i Oficines. 
• Dipósits de qualsevol naturalesa. Import mínim de 12.000 C. 

Pla de pensions. Aportació anual mínima de 600 €. 
Crédit Familiar. 
Hipoteca. 

• Pólissa de crédit. 
• Lísing. 

• AutoRenting. 
• Línies subvencionades. 
• InfoRenting. 

Per a comergos que compleixin amb els requisits del Compte Expansió Negocis Plus la taxa 
de descompte és del 0,30%. Es cobrará una quota mensual de 9€ en el cas de TPV 
inoperants (menys de 20 operacions al mes o facturació inferior a 4.000€ al mes). 

ondicions revisables en funció de l'evolució del mercal. S'aplicaran les que estiguin en vigor al banc en el moment de la formalització. 41 



La nostra oferta de terminals punt de venda (TPV) incorpora les máximes prestacions en 
seguretat i les últimes novetats tecnológiques, i ofereix una solució de cobrament adequada 
per a cada client. 

Disposará d'una amplia gamma de terminals que h permetran cobrar els pagaments amb 
targeta dels seus clients i donar una solució a les vendes tant en entoms presencials com a 
distáncia. Entre altres característiques, els nostres TPV: 

■ Estan adaptats per a connexions fixes de telefonia o ADSL; de mobilitat via 
Bluethooth, Wi-Fi o GPRS, així com terminals connectats tant a PC com a 
dispositius móbils (tauletes i smartphones) o integrats en aplicacions webservice. 

■ Són multidioma, multidivisa, contactless (pagaments en qué només cal acostar la 
targeta al TPV), permeten la possibilitat de capturar digitalment la signatura del 
client, i també la gestió de les propines, tax -free... 

■ Les targetes acceptades són les principals del mercat: Visa, MasterCard, Electron, 
Maestro, American Express, Diners Club, China Union Pay... 

■ Per a targetes de Banc Sabadell es podran realitzar fraccionaments deis pagaments. 

*Per a comercos amb alta concentració de compres realitzades amb targetes emeses fora de la zona euro o targetes 

d'empresa, consultar la tarifa amb l'oficina. 

**Amb el Compte Expansió Negocis PRO, qu 	 sis primers mesos. 
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