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Resum de condicions de l'oferta financera Expansió Negocis per:
COL. OF. AMBIENTÒLEGS CATALUNYA / AS. CATALANA CIÈNCIES AMBIENTALS

Compte Expansió Negocis PRO
Amb el Compte Expansió Negocis PRO li oferim el més complert paquet de productes i serveis financers, especialment dissenyats a la
mida de qualsevol treballador autònom, comerç o petita empresa (amb facturació igual o inferior a 300.000€).
Un concepte amb tots els avantatges:
-Compte remunerat sense comissions.
-Transferències nacionals en euros mitjançant BS Online gratuïtes.
-Ingrés de xecs domiciliats en entitats de crèdit espanyoles, gratuït.
-BS Online empreses i BS Mòbil gratuït.
-Fins a un 30% de descompte en assegurances Protecció Comerç i Oficines en període de campanya.
-Oferta de TPV en condicions preferents.
-Targetes de crèdit i dèbit gratuïtes.
-Pòlissa de crèdit en condicions preferents.
-Rènting, lísing i préstecs en condicions preferents.
-Oferta financera preferent per als seus empleats.
-Servei d’assistència jurídica telefònica.(*)
-Portal web exclusiu amb ofertes per al seu negoci o d’us personal.(*)
(*) Gratuït sempre
Les condicions esmentades 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.

Empreses amb facturació superior a 300.000€
Oferta per a nous clients :
-Compte remunerat sense comissions de manteniment ni d’administració per apunt.
-BS Online gratuït.
- Servei Pagament Immediat: Condicions preferents.
-Assegurança Protecció Empreses: condicions preferents. Oferta personalitzada.
- Exportar per créixer: Programa integrat de solucions a la exportació: financeres, logístiques, comercials, riscos, formació i
assessorament jurídic.
-Serveis d’ internacional: Abonament gratuït de transferències durant el primer mes. Liquidació gratuïta de les 5 primeres remeses de
xecs. Tramitació gratuïta del primer crèdit documentari.

Productes exclusius
Compte Expansió PRO

Abonament del 10% de la seva quota de col·legiat o associat, que afegim als avantatges del Compte
Expansió, fins a un màxim de 100 euros anuals, per a quotes domiciliades a Banc Sabadell.
Avantatges per a les seves inversions amb el servei BS Borsa 10.

Compte Expansió
Avantatges per domiciliació de Zero comissions: d'administració i manteniment del seu compte.
Transferències nacionals en euros: sense comissions.
nòmina/pensió
Ingrés de xecs en euros, domiciliats en un entitat de crèdit espanyola, sense comissions.
Devolució del 3% dels seus rebuts (fins a 20€ mensuals dels seus rebuts de llum, gas, telèfon, mòbil i
Internet).
Targetes gratis, tant de dèbit com de crèdit (Visa Classic).
Reintegrament gratuïts en els més de 32.000 caixers de la xarxa Servired (amb targeta de dèbit i per
imports superiors a 60€). En caixers de Banc Sabadell, les disposicions són gratuïtes per a qualsevol
import.
El nostre compromís de servei: sense devolució de rebuts domèstics, reposició de targetes en menys
de 72 hores, gestió gratuïta de canvi de domicili de rebuts en tan sols 30 dies i avisos per e-mail o
SMS (en cas de manca de saldo).
Línia Expansió, uns diners extres, de fins a 5.000 euros, per projectes personals, d’una manera ràpida
i senzilla.
Oferta vàlida per domiciliació d'una nòmina, pensió o ingrés regular mensual per un import mínim de
700 euros. Si tens entre 18 i 25 anys no cal domiciliar cap ingrés periòdic. Se n'exclouen els ingressos
procedents de comptes oberts al grup Banc Sabadell a nom del mateix titular.

Oferta condicionada als preus del mercat en el moment de formalització
Tots els préstecs i crèdits estan subjectes a estudi per tal de ser concedits i es pot requerir la formalització d’una assegurança

Serveis
Servei de banca a distància

Servei de banca telefònica i servei de banca a distància que permet informar-se de productes i
serveis, efectuar operacions bancàries i comunicar-se amb el seu banc:
BS Online 902323000 / www.professionalbs.es / www.sabadellatlantico.com.
BS Mòbil, permet rebre informació al mòbil sobre els comptes i productes que s’hagin programats,
mitjançant avisos en format SMS o missatges de correu electrònic.
Instant Broker, permet accedir còmodament a la borsa des de qualsevol lloc amb el telèfon mòbil,
iPhone o Blackberry. Servei especialitzat en mercats de valors, per poder realitzar consultes borsàries,
sol·licitar i rebre gràfics o notícies via RSS.

Servei de valors

Per renda variable nacional:
-Comissió per liquidació de compra/venda: 0,20% s/ valor efectiu. Mínim 6€.
-Comissió de custodia: 0,04% anual s/ efectiu i classe de valor, mínim 4€. (*).
-Comissió cobrament de dividends, cupons i altres rendiments: 0,20% s/ efectiu, mínim 1,50€
(*) Si es traspassen els valors d'una altra entitat, sense comissió de custòdia durant el primer any.

Serveis personalitzats

Tarjeta de crèdit Visa Or Professional BS, gratuïta el primer any. Incorpora:
-Assegurança d'accidents de fins a 600.000 €.
-Interès mensual por saldo ajornat: 1,45% nominal mensual.
-Inclou una assegurança d'assistència personal i al vehicle en viatge d'Europ Assistance.
Targeta Visa Shopping Or, gratuïta sempre.
-Interès mensual per saldo ajornat: 1,45%.

Targeta de crèdit classic
Productes exclusius

Targeta de crèdit Visa Classic Professional BS, gratuïta el primer any. Incorpora:
-Assegurança d'accidents de fins a 120.000 €.
-Interès mensual per saldo ajornat: 1,45% nominal mensual.

Estalvi - Inversió
Dipòsit vinculació

Import a partir de 600€ i fins a un màxim de 25.000€. Tipus d'interès nominal inicial fix del 2,25%.
Tipus d'interés nominal anual máxim del 4% segons vinculació.

Dipòsits garantits a un termini
superior a dos anys

Dipòsit garantit a tipus fix: interès conegut anticipadament, fix i garantit per tot el període.
Dipòsit garantit referenciat a índex borsari: 100% del capital garantit i rendibilitat referenciada a un
percentatge de la revaloració mitjana d'un determinat índex borsari (Euro Stoxx 50, IBEX…).

Estalvi amb avantatges fiscals

BS Pla Creixement. Rendibilitat garantida fins a 14 anys. Condicions preferents.
BS Pla Estalvi. Rendibilitat assegurada per períodes de 6 mesos, coneguda anticipadament.
Aportacions periòdiques a partir de 50 €. Sense comissions per cancel·lació anticipada.

Fons d'inversió

Posem a disposició seva una extensa i variada oferta de fons d'inversió, perquè triï aquell fons o
combinació de fons que millor s'adapta al seu perfil i necessitats, comptant en tot moment amb el
nostre assessorament.

Plans de pensions
Pla de Previsió Assegurat

Per gaudir i assegurar la seva jubilació, Professional BS posa a disposició seva una extensa gamma
de plans de pensions i el BS Pla de Previsió Assegurat. A més a més, podrà gaudir d'avantatges
fiscals immediats, ja que li permet reduir el pagament d'impostos en la pròxima declaració de la renda.

Rendibilitat assegurada

ITF a 2, 3, i 5 anys. Interès garantit a 2, 3 i 5 anys. Tipus d'interès preferents.
Imposició a termini fix. Terminis d'1, 3 o 6 mesos i 1 any. Tipus d'interès preferents.

Finançament de l'economia personal
Bestreta Nòmina

Finançament de consum personal/familiar. Possibilitat d'anticipar el
cobrament de la nòmina. Import màxim fins a una nòmina. Termini
fins a 6 mesos. Sense comissions ni interèssos.
Condicions aplicables amb nòmina domiciliada i antiguitat a
l'empresa superior a 6 mesos.

Préstec Nòmina

Finançament de consum personal/familiar amb un import màxim de
fins a 3 nòmines. Termini fins a 3 anys.
Condicions aplicables amb nòmina domiciliada i antiguitat a
l'empresa superior a 1 any.

Interès fix
Com. d'obertura
Com. d'estudi
Com. de cancel·lació

8,00%
1,00% (Mín.
50€)
exempt
exempt

Crèdit Familiar

Import fins a 60.000 € i termini fins a 96 mesos. Tipus d'interès fix.
Amortització en 12 o 14 quotes per any.

Interès
Com. d'obertura
Com. d'estudi

11,50%
2,00%
exempt

Crèdit Curs

Interès fix. Termini fins a 12 mesos.

Interès fix
Comissió obertura

6,50
0,50%

Crèdit Estudis /
Màster

Interès fix. Termini màxim de 10 anys. Possibilitat de període de
mancança, inclòs el termini màxim establert.

Interès fix:
Comissió apertura

6,50
0,50%

Oferta condicionada als preus del mercat en el moment de formalització
Tots els préstecs i crèdits estan subjectes a estudi per tal de ser concedits i es pot requerir la formalització d’una assegurança

Pòlissa de Crèdit
Professional

Crèdit de fins a 10 anys. Import fins a 25.000 €. Tipus d'interès
variable, revisió trimestral segons variació del mercat financer.

Interès
6,20%
Com. d'obertura i rev. anual 0,50% (mín.
90€)
Com. estudi
Exempt
Desp. no-disposició
Exempt
Canc. anticipada
Exempt

Hipoteca Bonificada

La hipoteca bonificada li ofereix bonificacions en el tipus d'interès
segons els productes contractats. Termini máxim 40 anys. Per
finançar fins el 80% del valor menor entre compravenda i taxació per
a la primera residència i fins el 70% per a la segona residència.
El tipus d'interés resultant de les revisions no serà mai inferior al
4,50% ni superior al 12%.
(*) Preu amb màxima bonificació.

1r any
Revisions(*)
EURIBOR Oficial
Com. d'obertura

4,50%

Interès

9,00 Var.
Euribor (*)
1,50% (Mín.
65€)
0,70% (Mín.
90,15€)

+2,50 punts
1,00% (Mín.
750€)

Finançament de l'economia professional
AutoRènting

Rènting de vehicles fins a 2.000 kg de PMA. Termini entre 2 i 5 anys.
Condiciones preferentes sense comissions.

InfoRènting

Lloguer sense opció de compra d'equips tecnològics: ordinadors
portàtils, equips informàtics, ofimàtics i centraletes. Termini entre 2 i
5 anys. Condicions preferents.

Lísing - Equipaments Interès variable. Termini màxim 5 anys.
i vehicles

Com. d'obertura
Com. d'estudi/admin

Lísing - immobles
(despatxos i locals
comercials)

Interès variable, revisió anual. Termini màxim 12 anys.

Interès
Com. d'obertura
Com. d'estudi/admin

Pòlissa de crèdit a 1
any

Interès fix.

Interès
Com. d'obertura
Com. d'estudi
Com. no disposició

Préstec Hipotecari

Compra de despatx o local comercial. Interès variable. Termini
màxim 12 anys.

Interès
Com. d'obertura

9,00 Var.
Euribor (*)
1,50% (Mín.
65€)
0,70% (Mín.
90,15€)
8,50
1,50% (Mín.
90€)
0,50% (Mín.
90€)
0,15%
(Mensual)

Com. amort. anticipada

7,25
1,75% (Mín.
750€)
1,00% (Mín.
150,25€)
exempt

Com. d'estudi

Préstec Inici

Préstec destinat al finançament de la inversió necessària per l'inici
de l'activitat professional. Termini màxim: 5 anys (fins a 1 any de
mancança).

Interès fix
Com. d'obertura
Com. d'estudi

5,50
0,75%
exempt

Préstec Professional

Compra d'equipament. Interès variable. Amortitzacions mensuals
constants. Termini fins a 4 anys.

Interès

8,50 Var.
Euribor (*)
1,50% (Mín.
120€)
1,50%
1,50% (Mín.
120€)

Com. d'obertura
Com. de cancel·lació
Com. d'estudi

(*) El preu per al primer període d’interès de les operacions es determinarà en funció de l’evolució dels preus del mercat.

Pot fer extensiva aquesta oferta als seus familiars de primer grau

Oferta condicionada als preus del mercat en el moment de formalització
Tots els préstecs i crèdits estan subjectes a estudi per tal de ser concedits i es pot requerir la formalització d’una assegurança

