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A Banc Sabadell volem treballar en PRO de vostè. Per això mantenim un acord de col·laboració
amb l'Associació de Comerciants i Serveis del Carme-Vistalegre per oferir-li uns avantatges
exclusius en la contractació de productes financers.
Aquest només és un exemple, però hi ha molt més.
Truqui’ns al 902 383 666, organitzem una reunió i comencem a treballar.

Compte

Expansió Negocis PRO.
Un compte que posa al seu abast
finançament a la mida del seu negoci.
• 0 comissions d’administració i manteniment.

• Servei d’assistència jurídica
telefònica inclòs.

Abril de 2013. Condicions revisables segons l'evolució del mercat financer..

• TPV en unes condicions preferents.
• Targeta de crèdit i de dèbit gratis.
• Fins a un 30% de descompte en • I molts avantatges més. No en va el Compte
Expansió Negocis PRO és el compte pensat per tal
assegurances Protecció Empreses,
Comerços i Oficines.

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

• Rènting, lísing i préstecs en
unes condicions preferents.

----------------------------------------------------------------------------------------Les excel·lents condicions esmentades anteriorment del Compte Expansió Negocis PRO es mantindran mentre es compleixi com a mínim un dels requisits següents: un càrrec en
concepte d’emissió de nòmina, un càrrec en concepte d’assegurances socials, un càrrec en concepte d’impostos o dos càrrecs en concepte de rebuts. Si al tercer mes no es compleixen
aquestes condicions, automàticament el Compte Expansió Negocis PRO passarà a ser un compte estàndard.
Protecció Comerços i Oficines és l’assegurança Zurich Negocis i Protecció Empreses és l’assegurança Zurich Pimes, totes dues de Zurich Insurance plc, Sucursal a Espanya, distribuïdes
per Banco de Sabadell, S.A. i per Banco Guipuzcoano, S.A., i estan subjectes als termes i les condicions contractats en la pòlissa. BanSabadell Seguros Generales, Sociedad Anónima de
Seguros y Reaseguros, amb NIF A64194590 i domicili social al carrer Sena, 12, P.I.A.E. Can Sant Joan, 08174 Sant Cugat del Vallès, i Zurich Insurance plc, Sucursal a Espanya, amb
domicili social a Via Augusta, 200, 08021 Barcelona, tenen subscrit un acord de cessió de xarxa per comercialitzar mitjançant la xarxa agencial de BanSabadell Seguros Generales
aquestes assegurances. Banco de Sabadell, S.A., amb NIF A08000143 i domicili social a la plaça Sant Roc, 20, 08201 Sabadell, és operador de bancassegurances exclusiu de
BanSabadell SegurosGenerales i està inscrit en el Registre Administratiu Especial de Mediadors d’Assegurances amb el número C0557A08000143. Banco Guipuzcoano, S.A., amb NIF
A20000733 i domicili social a l’avinguda de la Libertad, 21, 20004 Sant Sebastià, és operador de bancassegurances exclusiu de BanSabadell Seguros Generales i està inscrit en el
Registre Administratiu Especial de Mediadors d’Assegurances amb el número C0557A20000733. SabadellAtlántico, Banco Herrero, SabadellSolbank i ActivoBank són marques
registrades de Banco de Sabadell, S.A. Sota la marca SabadellGuipuzcoano intervé l’entitat Banco Guipuzcoano, S.A.

El banc de les millors empreses. I el teu.

