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AcoRD DE coL.rAsonncló
ENTRE BANCO SABADELL S.A.,

I

L'IL.LUSTRE COL.LEGI DE TADVOCACIA DE TARRAGONA

A Tarragona, a L5 de gener de 2020

REUNITS

D'una part el Sr. Manel Albiac Cruxent amb NIF; 39.7A2329-M, en qualitat de degá
actuant en nom i representació de I'll'lustre Col.legi de l'Advocacia de Tarragona {en
endavant, I'ICAT) amb ClF. Q-4363001-A, i domicili en C. Enric d'Ossó, núm, !,2n,
43005 Tarragona.

ld'una altra part, el.sr. Joel Diaz Gisbert, amb N.l,F.40.935.91.3F, actuant en nom i

representació de BANCO DE SABADELL, s.A. (en endavant el BANC), amb domicili
social a Alacant (03007), Avda. Óscar Esplá, 37. lnscrit en el Registre Mercantil
d'Alacant, tom 4070, Foli 1, secció 8, Full A-156980 ¡ NIF A09000143. tntervé en
qualitat d'apoderat, en virtut de l'escriplura d'apoderament atorgada davant el notari
de Sabadell Sr. iesús Benávides Lima, protocol !41,4, de data 25 de juliol de 20L3,
inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, en el tom 43509, foli !27, full 8-1.561,
inscripció 1793.

Reconeixent-se les parts amb capac¡tat legal i suficient per atorgar aquest Acord:

EXPOSEN

l.- Que l'ICAT ostenta la representació professional dels col.legiats i manté les
oportunes relacions amb els organismes públics i privats, a efectes de promoure i

impulsar l'ús i aprofitament dels serveis d'interés general, així com informar i formar
contínuament sobre aquells aspectes que puguin ser necessaris o d'interés per als
advocats.

ll.- Que el BANC és una entitat bancária que compta amb una oferta de productes i
serveÍs financers amb condicions especials, adregats a col,lectius professionals.

Condicions revisables en funció de I'evolució del mcrcal S'aplicaran lcs quc cstiguin cn ügor al bauc en el rnomcnt de la fomalitaciar. I



lll.' Que I'ICAT i el BANC, estan interessats a crear un marc de col.laboració i

comunicació específic adregat a la totalitat dels col.legiats amb la finalitat de donar a

conéixer I'oferta del BANC.

lV.- Que les parts es reconeixen amb capacitat suficient per signar aquest Acord de
Col'laboració que s'inscriu en I'entorn de la política de suport a I'actuació professional
dels col'legiats.

V.- Que a la vista de l'anteriorment exposat, les parts intervinents en aquest acte
formalitzen el present Acord de Col'laboració que es regirá per les següents:

CLAUSULES

PRIMERA.- OBJESÍE

L'objecte d'aquest acord és establir un marc de col'laboració entre el BANC i I'ICAT per
facilitar als col.legiats el coneixement, funciona[itats ¡ avantatges de I'oferta comercial
de l'entitat bancária.

SEGONA.. BENEFICIARIS

L'ICAT i els seus empleats, els seus col'legiats, familiars de primer grau i empleats
d'aquests col'legiats podran accedir als productes i serveis financers oferts per Banc

Sabadell, en les condicions que figuren en I'ANNEX I d'aquest Conveni.

TERCERA.. ESqUEMA DE COL.TABORAOÓ

UICAT i el BANC desenvoluparan de forma conjunta les actuacions que siguin
necessáries per a donar a conéixer I'oferta del BANC per als col.legiats, col.laborant en

da moment en la forma que millor s'ajusti als objectius d'aquest acord i

nvolupant accions informatives dels productes inclosos en l'ANNEX L

Les condicions específiques dels productes esmentats en el moment actual són les que

figuren com a ANNEX I d'aquest Acord i s'aplicaran necessáriament les que estiguin en

vigor en cada moment per a cada producte dels esmentats. Aquestes condicions seran

modificables per Banc Sabadell d'acord amb I'evolució del mercat.

QUARTA. PROMOCIONS COMERCIALS

El BANC comunicará a I'ICAT totes les accions comercials i com a entitat promotora es

fará cárrec de les despeses que es derivin de les promocions comercials que es duguin

a terme.

UICAT col.laborará en les accions informatives a través dels canals de comunicació

habituals amb els seus col'legiats.

D'acord amb el que es preveu en la Circular 6/20t0)de 28 de setembre, del Banc de

Espanya, sobre publicitat dels productes i serveis bancaris, així com en les altres

normes reguladores sobre aixó, BANCassumirá, supervisará i gestionará totes les
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accions comercials i publicitáries sobre aquests productes o serveis que, si escau, es
puguin convenir entre les parts.

En conseqüéncia, I'ICAT no podrá dur a terme cap acció publicitária, diferent de la
divulgacíó pels seus canals prevista en aquest pacte, sense el consentiment previ i

exprés, si escau, del BANC. L'incompliment per part l'lcAT d'aquest compromís podrá
ser causa de resolució immediata del conveni d'acord amb el que es preveu en el pacte
Resolució.

CINqUENA.. CONFIDENCIATTTAT ITRACTAMENT DE DADES DE CARACTER PERSONAL
Les parts fan constar que, per a la realització dels serveis objecte d'aquest conveni, no
es necessita comunicació ni cap tractament de dades de carácter personal. Si per
qualsevol circumstáncia ara imprevisible fos necessária una comunicació de dades
personals, les parts s'obliguen a subscriure el conveni corresponent mitjangant el qual
es reguli l'encárrec, la realització del tractament i les instruccions que el BANC
transmeti a l'lCAT, i en tot cas se sotmeten tots dos al que es disposa a les normes que
estiguin en vigor en cada moment respecte de protecció de dades de carácter
personal; guies i recomanacions del supervisor en la matéria, i.a adoptar les mesures
de seguretat que siguin pert¡nents a aquest tractament.

stSENA.. COL.IABORAC|ó

El BANC es compromet a realitzar a favor de I'ICAT una aportació económica per
import de 2.500€ al que se li afegirá I'lmpost sobre el Valor Afegit (tVA) per al primer
any de vigéncia d'aquest conveni, en concepte de promoció comerciál per les activitats
que s'indiquen a continuació:

lnserir banner de Banc sabadell amb permanéncia tot I'any a ra home
del web.

Participació en les diferents Jornades que organitzi l,ICAT, de la
manera que ambdues parts acordin com per exemple a la Festa
Col.legial.

Enviament de dues a quatre comunicacions als col'legiats de l,lcAT
segons s'acordi.

cada trimestre s'enviará a 
'la 

seu de l'lcAT la newsretter que conté
informació dels productes més interesants per ars .cor.regiats, pea que
se difongui entre ells, de la manera que l'lcAT consideri més oportuna.

Durant la vigéncia del conven¡, l'lcAT disposará un espai permanent al
seu domicili social, fulletons i catálegs de BANC SABADELL.

o

a

a

a

Con<lícions revisables en funció de t'evolució del mcrcat S'aplicann lcs quc cstiguiu cl ü¡5or al banc eu el ¡roment tle la formalitació. 3



a lncloure, en qualitat de "col'laborador", el logotip de BANC SABADELL
en aquells actes que I'ICAT consideri d'entre els qu.e organitza
anualment. En cap cas, suposará la cessió o transmissió de qualsevol
dret de propietat intel'lectual o industrial titularitat de BANC

SABADELL;

L'ús no autoritzat, o per a un fi diferent al pactat en el present conveni
per part de I'ICAT de qualsevol signe distintiu protegit pels drets de
propietat intel.lectual o industrial de Banc Sabadell, facultará a aquest
per a instar la resolució del present conveni, en el cas, I'ICAT es

compromet a restituir a BANC SABADELL I'import de les aportacions
efectuades.

L'abonament dels imports es fará efectiu mitjangant aportació al número de compte
que l'ICAT manté obert com a t¡tular a Banc Sabadell en el termini d'un mes des de la
presentació de la corresponent factura per part del Col.legi

En el supósit de prdrroga del conveni, d'acord amb el que estableix la Cláusula Desena,

el BANC ¡ l'ICAT podran acordar, siescau i sens perjudicide la vigéncia del mateix, una
nova col.laboració económica per import a determinar en funció de les promocions
comercials que s'acordin i els resultats comercials derivats de I'objecte del present

conveni.

SETENA. - SEGUIMENT DE L'ACORD.

f ICAT podrá sol.licitar al BANC I'estudi draltres productes i serveis financers que, tot i

que no estiguin inclosos en I'oferta existent, puguin resultar ¡nteressants per al

col'lectiu. Amb aquest propósit, es convocaran reunions de treball entre les parts

contractants per tal d'estudiar les sol'licituds esmentades, entenent que és intencié de

les parts contractants aconseguir i mantenir una oferta competitiva que s'acomodi a

les necessitats del col'lectiu a qui va dirigit i incrementar la qualitat i prestacions de

I'acord.

VUITENA.. COM UNICACIONS.

Les parts assenyalen a I'efecte de comunicacions els domicilis i persones següents:

ll.lustre Col.legi d'Advocats de Tarragona: Sra. Luisa Flores Montes, amb

domicili a, C.Enric d'Ossó, núm. 1., 2n, 43005 Tarragona, Tel. 977 2123 60, e-

mail .

Banc de Sabadell, SA: Sr. Albert Pascual Clua, Director de Col.lectius a

Tarragona en el moment de la signatura d'aquest conveni, amb domicili a la
Rambla Nova, 62 de Tarragona, CP 43004. Tel. 902030255, ext. t1g44 e-mail:

PASCUALA@ bancsa badel Lcom

Les comunicacions podran realitzar-se a través de qualsevol mitjá que permeti tenir
constáncia de la seva recepció per I'altra part. Qualsevol modificació en els domicilis o
en els sistemes de comunicació identificats en el present Acord, haurá de ser

notificada immediatament a I'altra part.

4



ICAT @gSabadell
ProfessionalFlu¡lrü Ool'Lo¡ dAirooift

de f¡rfoor-

NovENA.- ¡uRrsolccló.
Per a qualsevol dubte o divergéncia que es pugui plantejar en la interpretació o
aplicació d'aquest conveni, les parts signants es comprometen a solucionar-lo d'una
manera amistosa i, si no es posen d'acord, se sotmetran a la jurisdicció dels tribunals
de justícia de Tarragona.

DESENA.- peRíooe oe vreÉruclR.
Aquest Acord entrará eñ vigor el dia de la signatura, pactant-se Ia seva vígéncia per un
any des de la data de signatura llevat que les parts, de comú acord, convinguin la seva
prórroga per escrit signat per totes dues.

ONCENA.. RESOTUCIÓ

El present Conveni podrá ser resolt en qualsevol moment en els següents supósits

t. Per mutu acord de les parts

2. Per incompliment de qualsevol de les obligacions establertes en el present

Conveni. En cas d'incompliment es requerirá per escrit a la part incomplidora
per tal que en un termini de set dies laborables pugui corregir aquest

incompliment, Aquest termini per fer aquesta esmena no s'aplicará si

l'incbmpliment ve derivat perqué el col,legi contravé el compromís sobre
accions publicitáries establertes a la Cláusula Quarta anterior,

3. Transcorregut el primer any de vigéncia i en cas de prórroga, a petició de
qualsevol de les parts amb un preavís de 3 mesos abans delseu venciment.

DOTZENA.. AUTORITZACIó PUBTICAOÓ WEB
En compliment de el Reglament (UE) 2Ot6/679 del Parlament Europeu i del Consell,
del 27 de abril de 2016 i per quantes normes estiguin en vigor en cada moment
respecte de la protecció de dades de carácter personal, tota la informació de carácter
personal continguda en el present Conveni está subl'ecta a les disposicions de la llei i

només será utilitzada amb les finalitats previstes.

L'entitat signant, autoritza a utilitzar el nom de la companyia en accions de
comunicació, promoció i difusió del conveni subscrit, així com a publicar-lo a les
corresponents seus electróniques o págines web, per al coneixement general de tots
els grups d'interés.

TRETZENA.. PREVENCIÓ DE lA RESPONSABIT¡TAT PENAL
BANC SABADELL ha adoptat un model organitzatiu i de gestió que inclou mesures de
control i vigiláncia per a la prevenció de la comissió de delictes aplicables a tot el grup
Banc Sabadell l'efícácia del qual requereix la participació dels seus col.laboradors,

Courliciols revisables en fuució de I'evolució del mcrcal S'aplicamu lcs que cstiguiu cn ü¡9or al bauc en el oromcnt ¡le la formalització. 5



submin¡stradors i prove'tdors de béns i serveis a les empreses del grup Banc Sabadell i

els seus subcontractats.

En compliment d'aquestes mesures de control i vigiláncia, el Col'legi s'obliga a

comunicar a BANC SABADELL amb carácter immedíat, a través del canal de denúncies
específic que BANC SABADELL disposa a aquest efecte (correu electrónic
0g0LcEc@bancsobodell.coml, qualsevol dada o informació que pugui indicar que s'ha
comés o es pugui cometre un delicte amb ocasió de l'execució d'aquest conveni que
afecti o pugui afectar qualsevol de les empreses del grup Banc Sabadell i/o les
persones físiques relacionades amb aquestes empreses.

Així mateix, s'obliga a traslladar l'obligació esmentada en els mateixos termes als seus
subcontractats, si escau, i ha facilitar-los l'adrega de correu electrónic indicada.
L'origen de la informació ha de ser tractat en tot moment de manera confidencial
sense perjudici del compliment de les obligacions legals que hi puguin ser aplicables.

ElCol.legi declara:

- Que coneix la política de prevenció de la responsabilitat penal del grup BANC
SABADELL, que s'ha posat a la seva disposició en la versió extractada relativa a
proveidors, professionals i/o companyies subcontractades, juntament amb l'annex
relatiu al Catáleg de delictes aplicables a les persones jurídiques, tot aixó amb
anter¡oritat a la formalització d'aquest conveni.

- Que coneix i assumeix la necessitat de tenir implantades mesures tendents a

prevenir la responsab¡l¡tat penal i es compromet i s'obliga a actuar sense contraven¡r la

normativa legal, fent seus els principis i termes de la política de prevenció de la

responsabilitat penal delgrup BANC SABADELL.

TORZENA..DADES DELS REPRESENTANTS DE tES PERSONES JURfDIQUES

Els signants, representants de les persones jurídiques compareixents en aquest
conveni, han estat informats que les seves dades personals seran tractades per BANC

SABADELL i el Col.legi, respectivament, amb l'única finalitat de gestionar i

desenvolupar aquest conveni, sobre la seva base jurídica. Podran exercir a través del
respectiu domicili els drets d'accés, rectificació, oposició,' supressió, limitació i

portabilitat, d'acord amb el que es preveu al Reglament de la UE 201"6/679 i a la Llei

Orgánica g/2OL8 de Protecció de Dades Personals i garantía dels drets digitals.
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IL.LUSTRE COL.LEGI DE L'ADVOCACIA DE TARRAGONA

ANNEX I

Condicions Económiques de l'oferta

Gener de 2020

Condicions revisables en funció de I'evolució del mermt. S'apücann les que estiguin en vigor al banc en el moment de la formalització.
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I en prova de conformitat, ratificant lb totalitat del contingut, el signen les parts signen,
en duplicat'i a un sol efecte, en la data i ciutat assenyalades a I'encapEalament,

.,g.tArManelAlbiac Gisbert
I l, I u st re Co l. I e gi d e l'Advdedt?trd Égdr ragooft ra Sabadell, SA

Condiciols reüsables eu funció de I'evolució del me¡cat S'aplicamn les quc estiguia cn ügor al banc en el mometrt de la fomalitació. 7
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Activitat Em resarial
Bo LO% de la quota fins a 50 euros
Abonament del L0% de la quota de col'legiat o associat, que afegim als avantatges dels comptes de la
gamma Expansió fins a un máxim de 50 euros per compte, per a quotes domiciliades a Banc Sabadell,
per a nous clients de captació. La bonificació es realitzará un únic any per a les quotes domiciliades
durant els 12 primers mesos, comptant com a primer mes, el de I'obertura del compte. El pagament es
realitzará en compte el mes següent dels 12 primers mesos.

Compte Expansió Negocis Plus PRO
Pensat per tal que autónoms, comergos, despatxos professionals i petites empreses es facin grans.

Zero comissions d'administració i manteniment,
Transferéncies nacionals en euros ítransferéncies a pai'sos de I'EEE en euros, via BS Online, sense
comissions,
Negociació i compensació de xecs i pagarés en euros, domiciliats en entitats financeres a Espanya,
sense comissions.
Rendibilitat: O%TAE.

Condicions especials en TPV.

Una targeta de débit i de crédit gratuites per titular o autoritzat del compte, sense comissió d'emissió ni
manteniment. Válid per a una targeta de débit i una de crédit per titular en cas de persona física i per
autoritzat en cas que el titular sigui una persona jurídica.

Renting Cash Comergos. Amb el sistema CashDro tindrá la solució definitiva per gestionar I'efectiu del
seu negoci de la forma més senzilla i segura.

Retirades en efectiu gratis en una ámplia xarxa de caixers*.
Per a disposicíons 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 seus empleats,
També oferim uns avantatges preferents i exclusíus per als seus empleats. Consulti al seu gestor

BS AutoRenting: retolació gratuita del vehicle comercial,
Només pel fet de ser títular del Compte Expansió Negocis Plus, si contractes un vehícle d'AutoRenting
per el teu negoci et regalem la retolació en format predefinit i monocolor.

Les excel'lenti condiclons del Compte Expansié Negocis PRo es mantindran mentre es compleixin €ls requisits establerts €n el co¡tracte. Ha d,haver-
hi un ingrés mfnim de 700 euros mensuals. Aquést requisit és de compliment mensual i si al segon mes no es complelx, automáticament el compte
qpansió Negocls PRo paisar¿ a ser un compte Professional. S'exclouen els ingressos procedents de comptes obérts en el grup Banc sabadell a nom
del mateix t¡tular.

Oferta válida des del 31/10/2018 fins al ¡O/IUZOZO.
*En els caixers de les princ¡pals entitats adherides a la xarxa EURO 6000 (Abanca, tbercaja, Kutxabank, Unlcaja, [¡berbanb CaJa EspañaDuero, cájasur,
caixa Ontinyent, Colonya Ca¡xa Pollenca), en els caixers de Bankia i en els del grup Bánc Sabadéll.

El servei d'assiténcia iurldica és GRATUTT pel seu col.legi

Oferta válida des del 24 de marg de 2019 fins 20 de gener de 2020.

Condicions revisables el fuució de I'evolrrció del mcrcat S'aplicamn lcs quc csti¡¡uin cn ügor al banc etr el momeot de la for¡alitació. !



Compte Expansió Negocis PRO
Un compte que posa alseu abast finangament a la mida del seu negoci i una excel,lent oferta de
productes iserveis en les millors condicions.

Zero comissions d'administració i manteniment.
Transferéncies nacionals en euros i transferéncies a pai'sos de I'EEE en euros, via BS Online, sensb
comissions.

Negociació i compensacié de xecs i pagarés en euros, domiciliats en una entitat de crédit financera
espanyola, sense comissions.

Rendibilítat: 0%TAE

TPV en condicions preferents.

Una targeta.de débit iuna altra de crédit gratui'ta per a cada titular del compte, sense comissió
d'emissió ni manteniment. Válid per a una targeta de débit i una de crédit per titular en cas de persona
física i per autoritzat en cas que el titular sigui una persona jurídica.

Renting Cash Comergos.

Amb el sistema CashDro 3 tindrás la solució defínitiva pergestionar I'efectiu del teu negoci de la forma
més senzilla i segura.

Retirades en efectiu gratis en una ámplia 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.

I molts més avantatges. Perqué el Compte Expansió Negocis PRO és el compte pensat perqué despatxos
professionals, autónoms, comergos i petites empreses (amb una facturació igual o inferior a 900.000
euros) es facin grans.

Les excel'lents condicions del Compte Expansió Negocis PRO es mantindran mentre es compleixin els requisits establerts en el
contracte. Ha d'haver-hi un ingrés mínim de 700 euros mensuals. Aquest requis¡t és de compliment mensual i si al segon mes no es
compleix, automát¡cament el Compte Expansió Négocis PRO passará a ser un Compte Professional. S'exclouen els ingressos
procedents de comptes oberts en el grup Banc Sabadell a nom del mateix titular.

válida des del 31 d'octubre de 2018 fins el 20 de gener de 2020.

els caixers de les principals entitats ádher¡des a la xarxa EURO 6000 (Abanca, lbercaj¿, Kutxabank, Unicaja, Liberbank, Caja

EspañaDuero, CajáSur. Caixa Ontinyent, Colonya Ca¡xa Pollenga), en els caixers de Bankia i en els del grup BancSabadell.

Servei no f¡nancer d'assisténcia juríd¡cá telefónica ¡ portal web exclusiu, quoia anual del servei gratuita el primer any. Cost ánual a

partir del segon any de 40 euros + l'lVA, excepte en el cas de col.lectius professionals amb conveni Banc Sabadell, cas en qué la

quota anual del servei és de 20 euros + l'lVA a l'any. CRISTALWARE CONSULTING SERVICES, S.L.U. és |entitat encarregada del
servei dror¡entació jurídica telefónica 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 alié a qualsevol incidéncia i/o circumstáncia derivada o
relacionada amb la prestació dels serveis, els quals, en tot cas, estan subjectes al fet que és mantingu¡n vigents els acords subscrits
entre el banc i les ent¡tats indlcades. El servei d'orientació jurídica telefbnica no inclourá les qüest¡ons o possibles incidéncies de

I'activitat del client que pugu¡n afectár les seves relacions amb empreses del grup Banc Sabadell, filials o partic¡pades.

Condicions revisables en fllnció de I'evolució del mercat. S'aplicaran les que estiguin en vigor en el banc al rnoment de la
lonnal i tzació.
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Compte Expansió Empreses PRO
Oferta per a clients nous (queda exclosa I'operativa vinculada a risc), amb una faqturació
superior a 900,000 euros*.

El compte que inclou un conjunt de serveis financers ajustats a les necessitats de les
empreses en condicions preferents, com ara:

r 5ense comissions d'administració i manteniment.
o Transferéncies nacionals, tant per BS Online com per Editran són gratuites durant el primer

any.
r La negociació i conlpensació de xecs en euros i domiciliats en entilats de crédit espanyoles,

sense comissions.
¡ Tres targetes de débit BS Card MasterCard Business i tres targetes de crédit MasterCard

Empresa Or Representació o MasterCard Corporate Or Representació per compte, sense
cornissió d'emissió ni de manteniment.

r Servei de banca a distáncia BS Online i BS Móbil gratuits.
o Finangament preferent: finangament des seu circulant, lísing í préstecs en unes condicions

preferents, a més d'accés a les línies lC0.per a empreses.
o Compromís Empreses: volem acompanyar-lo en el creixement del seu negoci, perqué volem ser

al seu costat i ajudar-lo en les seves necessitats presents i futures. Per aixó li garantím el nostre
compromís per escrit i en un sol acord. Descobreixi els nostres compromísos.

r Assegurances especialitzades per a empreses**: posem a disposició seva de manera
totalment gratuita un assessor expert en assegurances per a la millor geréncia de riscos i

protecció de la seva empresa. A més a més, tindrá in descompte permanent del 10% de la
prima si contracta una asseguianga Protecció Empreses.

o Negoci internacional: el Compte Expansió Empreses li ofereix la possibilitat de provar el nostre
equip d'internacional durant 90 dies de manera totalment gratuita. El nostre grup d'experts en' 
internacionalització li aportará unes solucions innovadores per tal de fomentar el seu negoci
internacional amb seguretat i confianga i, a més a més, tindrá accés al programa Exportar per
Créixer, que l'ajudará en el seu procés d'internacionalització.

beneficiar-se d'aquestes condicions, el client ha de canalitzar a través d'aquest compte, com a mínim, anualment, el 10% de
la operativa (entesa com la seva xifra de facturació anual).

Empreses és Zurich Pimes, una asseguranga de Zurich lnsurance plc, Sucursal en España, amb NIF W0072130H i
domicili al carrer Agustín de Foxá,27 ,28036 Madrid, inscrita en el R. M. de Madrid i en el Registre d,Ent¡tats Asseguradores de la
Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb Ia clau núm. E0189. Asseguranga mitjanqada per BanSabadell Mediación,
Operador de Banca-Seguros Vinculado del Grupo Banco Sabadell, S.A.r amb NIF A-03 424223 i domicili a l,av. óscar Esplá, 37, 03002
Alacant, insffit en el Reg¡stre Mercantil d'Alacant i en el Regisre Administratiu Especial de Mediadors d,Assegurances de la DGSFp
amb la clau núm. oV-0004. Té subscrita una asseguranqa de responsabilitat civil d'acord amb el que estableix la normativa de
d¡stribució d'assegurances i reassegurances privades vigent en cada moment. Pot consultar les entitats asseguradores amb les
quals BanSabadell Mediación ha signat un contracte d'agéncia d'assegurances en el web www.bancsabadell.com/bsmediacion.

Coldicions revisables er furció rle I'evolució del ¡ncrcat S'aplicamn lcs <¡uc estiguitr etr vigor al bauc eil el rnonent de la forrnalització. | 1



Pólissa de crédit a l any
Permet obtenir finangament per afrontar les necessitats de tresoreria derivades de la mateixa activitat
del seu negoci i poder cobrir els desfasaments dels fluxos de cobraments i pagaments.

Tipus d'interés fix nominal (TlN): 3,00%. TAE des del 4,670/o*

Termini finsalany.
Comissió d'obertura: L,00%

Comissió d'estudí: 0,50%
Comissió per no disposició: 0,15% (mensual)

* Exemple de cálcul de la TAE:

TAE del 4,14% per a un crAdit de 25.000 euros a 1 any, cont racratl'1,/04/2oIg, d¡spósat en la seva totalitat, a un tipus d'inter¿s fix del 3,00% nom¡nal,
Liquidacions mensuals én un exemple el perfode de llquidació del qual s'inicla el 30/04/2019 i finalitzal'L10412A2A. El cálcul de la TAE ¡nclóu la
comissió d'obertura de l'1% I la comiss¡ó d'estudi del 0,50%. Comissió per no disposició: 0,15% mensual sobre el saldo mitjá no disposat. Capital que
s'ha de tornar al venciment: 25.ó00 euros.
TAE del 4,14% per a un ffAdit de 15.000 euros a L any, cont'actatl'1,/04/2oI9, d¡sposat en la seva totalitat, a un t¡pus d'inter¿s fix del 3,OO% nominal.
Liquidacions mensuals en un exemple el perfode de liqu¡dacló del qual s'¡nic¡a el 30/04/2019 i finalitza l'V04l2020: El cllcul de la TAE inclou la
comissió d'obertura de l'1% i la comissió d'estudi del 0,50%. Comissió per no disposició: 0,15% mensual sobre el saldo mitjá no d¡sposat. cap¡tal que
s'ha de tornar al venc¡ment: 15.000 euros.
La concessió, la quantltat i el términi de cada operació sol.l¡citada es determinen i estan condicionats als criteris de risc del banc.

Préstec Professional
Préstec amb amortitzacions periódiques destinat a la compra d'equipament.
El seu pla d'amortització permet una planificació millo¡. de la seva tresoreria.
Tipus d'interés: 3,50%. Tipus d'interés pactat per al primer any*.
TAE variable des de 4,61.%**
Termini finsa4anys.
Comissió d'obertura: 1,50%

Comissió d'estudi: 0,50%
Compensació per desÍstiment: 1,00%

La concessió, la quantitat, el termin¡ i les condicions de tipus d'interés (primer any i resta d'anys) estan sub¡€ctes a análisis de risc per part de Banc
Sabadell. Aquestes cond¡cions poden variar en funció del resultat de I'análisi de risc.
* Per als períodes següents, s'aplicará sobre el tipus d'interés nominal iniclal la variac¡ó a l'alga o a la ba¡xa que hagi exper¡mentat en aquest perfode

del termini de referénc¡a pactat.

TAE var¡able calculada per a un préstec de 50,000 euros amb amortit¿acions mensuals i revisió anual, amb un tipus d'¡nterés per ál primer any del
a un termini de 48 mesos, amb una comissió d'obertura de 750 euros i una comissió d'estudi de 250 euros, calculades en base a l'¡mport del

préstec {50.000 euros).
TAE variable del 4,95% calculada per a un préstec de 50.000 euros amb amortitzacions mensuals i revisió anual, amb un tipus d'interés per al prlmer
any del 3,50%, a un termini de 36 mesos, amb una comissió d'obertura de 750 euros i una com¡ssió d'estudi de 250 euros, calculades en base a

l¡mport del préstec 50.000 euros.

Per al cAlcul d'aquestes du€s TAE variables s'ha pres com a referénc¡a l'euríbor a 1 any del mes de febrer de 20L9 publicat pel Banc d'Espanya el L-3-
20L9: -0,108%. TAE variable calculada en la h¡pbtesi que els tipus de referAncla no varien. La TAE variará amb la rev¡sió del tipus d'inter¿s.
La TAE pot variar en funció del termini de devolució. Comissions no finangades

Préstec lnici
Li oferim un préstec que posa al seu abast de forma ágil i cómoda el finangament del 100% dels seus
projectes en l'inici de la seva activitat empresar¡al , amb unes condicions molt avantatjoses per al seu

col'lectiu, podent triar entre dos terminis d'amoftització (a 3 i 5 anys) segons el qual s'adapti millor a les

seves necessitats.

Termini fins a 5 ánys (fins a 1 any de caréncia).

lnterés fix a 3 anys: 2,\Q%.TAE:3,I8%
lnterés fix a 5 anys: 3,50%. TAE: 3,77yo*".

Comissió d'obertura: 0,50%

Comissió d'estudi: 0,00%

* La concessió, la quantitat ¡ el termini de cada operáció sol.licitada vindran determinades ¡ estaran condiclonats pels criter¡s de risc del banc
+* TAE calculada per a un préstec de 10.000 euros sense caréncia a retornar en 3 anys mitjancant quotes mensuals de 289,94 euros ¡ una última
quota de 289,64 euros. Con una comiss¡ó d'obertura de 50 euros. lmport total degut: 10.487,54 euros.
**+ TAE calculada per a un préstec de L0.000 euros sense caréncia a retornar en 5 anys m¡tjangant quotes mensuals de 181,92 euros i una última
quota dé 181,77 euros. Con una comissió d'obertura de 50 euros. lmport total degut: L0.965,05 euros.

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

formalització
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Préstec Hipotecari
Préstec destinat a comprar un despatx o local comercial.
Tipus d'interés fix primer any: 2,6OYo*. TAE variable des de 3,22Yo**
Resta d'anys euríbor + 2,6OYo

Termini fins a L2 anys.
Comissió d'obertura: 1,50% (mínim 750 euros).
Comissió d'estudi:0,50% (mínim 150 euros).
Compensació per desistiment: 0,00%

La TAE variable pot var¡arén func¡ó de l'import sol.licltat i el termini de devolució,
* Tipus d'interéi pactát pér al pr¡mer any. Rev¡sable ahualment la resta d'anys.
t* TAE variable mínima calculada per a una hipoteca de 100.0o0 euros amb venciment a 12 anys i amórt¡tzacions mensuals, amb una comissió
d'obertuÍa de 1.500 euros ¡ una comissló d'estudi de 500 euros. lmport de la quota mensual del primer any: 809,15 euros- tmpórt de la quota
mensual dels anys seBüents; 804,45 euros. lntlou l€s despeses de régistre de la propletat (496,10 eurosl, comprovacló registral {25,41 euros),
gestoria (375,10 euros) I peritatge (252,89 euros). hclou també l'¡mport de la pr¡ma d'una asseguranga de danys durant tota la vida de la h¡poteca de
56,30 euros anuals. Aquests imports estan subjectes á possibl€s variacions per canvis en la normativa fiscal els aranzels reg¡srals i les tarifes d€ les
€mpreses encarrégades de r€alitzár els serveis esmentats. Totes aquestes despeses són aproximades.
Per al cálcul d'aquesta TAE variables'ha pres com a referéncia l'eurfbora 1 anydel més de febrerde 2olgpublicat pel Banc d'Espanya el 2-3-20L9: -
0,108%. Aquesta TAE variable s'ha calculat a partir de la hipbtés¡ que els lndexs de referéncia no varlen. Aquesta TAE var¡able variar¿ amb les
revisions del tipus d'inter¿s.

Lísing
Modalitat financera amb la qual pot adquirir els seus béns d'actiu fíx.
Trii el bé i el proveldor que vol: nosaltres I'adquirím i n'hi cedim l'ús per un temps determinat contra el
pagament de quotes periddiques í amb una opcié de compra que es pot exercir al final del període de
lloguer,
Lísing mobiliati; fínangament a mitjá i llarg termini per adquirir béns de I'immobilitzat material
(maquinária, instal'lacions, 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 L5 anys.
Tipus d'interés: fix o variable a escollir.
Condícions i preus preferents. Compatible amb les línies subvencionades disponibles en cada moment
(lCO, BEl, etc.).

Aval
Compromís que el banc assumeix i que té co¡n a objectiu garant¡r el compliment d'obligacions que la
seva empresa hagi contret davant terceres parts (administracions públiques, proveidors, etc.), sempre
amb total:

o Solvéncia: els avals emesos per Banc Sabadell gaudeixen d'un merescut preit¡gi tant al mercat
nacional com al mercat internacional.

a Agilitat: disposem dels mitjans més avangats per poder emetre els avals necessaris per a la seva
empresa en un curt període de temps.

Condicions reüsables el funció ¡le I'evolució del mercat S'aplicamn lcs quc oü¡gin cn ügor al brnc er el noment de l¿r fornlalitzrcié. I 3



Facturació TPV
[a comissió que s'aplica a les operacions de TPV és del 0,35% i amb revisió semestral í vinculació de
productes. Quota de manteniment mensual de 4,50 eurosr. Sense import mÍnim per operdcíó.
Per a comergos que compleixin amb els requisits del Compte Expansió Negocis Plus, la taxa de
descompte és del 0,30%. Sense comissió de manteniment**.
A més a més, tindrá disponible, entre altres serveis:
Amplia gama de TPV adaptables a les seves necessitats (fixos, integrats, móbils, virtuals+r*...).
Servei de paganient amb divisa: permet realitzar I'operació en la moneda origihal d'emissió de la targeta
{divisa no euro) cosa que li pot comportar uns beneficis importants (cessió estándard del 0,50% de la
compra si es fa en divisa). Tenim a la seva disposició un adhesiu diferenciat del servei.
Acceptació de pagaments de targetes Visa, MasterCard, Maestro, Electrón, Diners Club, American
Express, JCB i China Union Pay.

Per a comergos amb compres fetes amb targetes emeses fora de la zona euro o targetes d/empresa, cal consultar Ia tarifa amb
l'oficini,
rArnb el Compte Expans¡ó Negocis PRO, quota gratuita els sis prlmers mesos.
**Es cobrará una quota mensual de 9€/mes en el cas de TPV'S inoperants (menys de 20 operacions/mes o facturació inferior a
4.000€mes).
+x*TPV virtual, consultar tar¡fa específica amb l'oficina

Facturació TPV: Tarifa Plana
Pagarás cada.mes la mateixa quota, sempre i quan no t'excedeixis de la facturació anual establertax,
consultar la tarifa amb l'oficina.

*lexcés de facturacló es cobrará al 1,L0%. Contempla només un fPV gratut't per comerg. Els TPV add¡cionals tindran una quota de manten¡ment de 3
al mes. Oferta per a tot tipus de comerqos excepte TPV virtuals. TPV virtual, consuttar tar¡fa Éspecfflca

ssa de Crédit vinculada a TPV
Pólissa crédit de tresoreria per als comergos assocíats, d'acord a la yinculació demostrada mitjangant la

cessió de la facturació del TPV que es tingui a BS, i amb la resta de productes que el client tingui
contractats. Orientativament, I'import de la pólissa de crédit pot oscil'lar al voltant del 20% de la
facturació del TPV canalitzada a Banc Sabadell.

La concessió d'aquesta facilitat creditícia está subjecta als habituals circuits de riscos del Banc.

Kelvin Retail
Kelvin Retail, un nou serve¡ en lín¡e gratui't del qual pot gaudir únicament pel fet de ten¡r contractat un
TPV de Banc Sabadell.

És un servei de valor que l'ajudará a opt¡mitzar la gestió i la rendibilitat del seu negoci, en oferir-li
informació detallada sobre la seva activitat comercial quan li calguí. Agregant totes les vendes fetes
mitjangant el seu TPV de Banc Sabadell, Kelvin Retaíl lí detalla:
Com és el seu client;
Com es desenvolupa el seu negoci.

Com es comporta el seu negoci sobre la base del comportament del seu sector.

Condicions revisables en funció de I'evolució dél mercat. S'aplicaran les que estiguin en vigor en el banc al moment de la

forma lització

l4



ICAT og
th¡drü Ool.Ld d^¡tlcrti
óffi.¡ocr-

Sabadell
Professional

AutoRenting
Gaudeixi d'un vehicle amb TOT llVCtÓS* per menys del que imagina. Consulti les nostres ofertes
especials. Gaudeixi del seu vehicle i elimini costos incerts, amb l'última tecnologia i els sistemes de
seguretat que li garanteix el fet de conduir un vehicle nou.

*La quota inclou:
Les revisíoñs, manteníments i avaries.
Vehicle de substitució
La substitucíó de pneumátics.

L'asseguranga a tot risc sense franquícia i sense distinció de conductor
L'assisténcia en carretera des de km 0.

L'impost de matriculació i circulació.

I si vol més informació sobre AutoRenting, visiti el nostre web: www.bancsabadell.com/renting o
consulti-ho en les nostres oficines de Banc Sabadell.

Si en contracta un abans delS!A312O20, l'obsequiarem amb una targete Solred anrb 50 euros en
carburant.

VIA T
r cómodament els peatges.

opció més cómoda pér pagar els peatges si es desplaga habitualment per autopista. Amb la targeta VIA
I vosté no haurá d'interrompre el viatge perqué pot abonar el peatge sense fer cap acció manual i
sense aturar el vehicle.
Quota alta gratuita.*
Quota de servei: 10,05 euros anuals a partir del segon any.
*Tarifaambm¿ximavinculació(contractarcomptegamrnaExpansió,rebutsdomlsticsbásks,targetaded¿bitlcr¿d¡tibancaadistáncia)..

Condíciors reüsbles en funció de I'evolució del mercal S'aplicaron lcs quc cstí¡¡uin en vigor al banc en el moment de la fomlolitació. I 5



Economia Personal

Bonificació t0%de la quota fins a 50 euros
Abonament del 10% de la quota de col'legiat o associat, que afegim als avantatges dels.comptes de la
gamma Expansió fins a un máxim de 50 euros per compte, per a quotes domiciliades a Banc Sabadell, per a nous
clients de captació. La bonificació es realitzará un únic any per a les quotes domiciliades durant els L2 primers
mesot comptant com a primer mes, el de l'obertura del compte. El pagament es realitzará en compte el mes
següent dels 12 primers mesos.

Compte Expansió PRO
El compte que tracte amb rigor ¡ serietat els diners dels ¡irofessionals,

Zero comissions: d'administració del seu compte i per la negociació í la compensació de xecs en euros,
domiciliats en una entitat de crédit financera espanyola.

Transferéncies: en euros, sense comissions, que realitzi mitjanQant els canals d'autoservei; tant
nacionals com a paisos de l'EEE (no immediates).

Targetes gratuites, sense comissió d'emissió ni manteniment. Una targeta de crédit i una targeta de
débit per a cada titular, ¡mb el Servei Protecció Targetes associat i amb asseguranga d'accidents en
viatge de fins a L20.000 euros.

Targeta Repsol Máxima gratui'ta, amb un 2% de descompte en carburant en qualsevol estació de servei
Repsol, Campsa i Petronor.

Retirades en efectiu gratis en una ámplia xarxa de caixers. Per a disposicions.a débit d' import igual o
superior a 60 euros en els caixers de Bankia i en caiiers de les principals entitats adherides a la xarxa
EURO 5000: Abanca, lbercaja, Kutxabank, Unícaja, Liberbank, Caja EspañaDuero, CajaSur, Caixa

Ontinyent, Colonya Caixa Pollenga. En els caixers de Banc Sabadell les retirades d'efectíu a débit són
gratis per a qualsevol import.

Línia Expansió*: uns diners extres, de fins a 5,000, que podrá utilitzar total o parcialment, de forma
immediata, sense trámits i sense comissions d'obertura ni estudi, mitjangant el seu servei de banca a

distáncia.

Per obrir el seu Compte Expansió PRO només haurá de domiciliar un nómina o ingrés regular mensual
d'import mínim de 700 euros, excloent aquells íngressos procedents de comptes oberts al grup Banc
Sabadell a nom del mateix titular.

Avantatges per als joves: per a titulars entre 18 i 29 anys, no és necessari tenir els seus ingressos
domiciliats i, a més el Compte Expansió PRO será sense com¡ssió de manteniment mensual, Rendibilitat
del compte: 0% TlN. La TAE será del 0% ja que no paguen comissió de manteniment..

I totes les avantatges per 3 euros* al mes: La comissió de manteniment del compte és de 3 eurosfmes,
que es liquidará trimestralment (9 euros,/trimestre). Rendibilitat del compte: 0% TlN, TAE -t,788,o/o,

exemple en cas de mantenir-se durant 1 any un saldo mitjá de 2.000 euros.

*Exclusiu per a col.lectius professionals amb conveni Banc Sabadell, en cas de no se titular d'un Compte Expans¡ó PRO s'aplicará
una comissió de manteniment de 5 euros/mes, que es liquidari tr¡mestralment {15 euros/trimestre). Rendibilitat del compte: 0%

TlN, TAE: -7,9664%, exemple en cas de mantenir-se durant l any un saldo mitjá de 2.000 euros.

Oferta válida des del 24/tt/2}tg fins el3tlO3l2O2O.
* l-a contráctació d'una Lfnia Expansió requérelx el cofreixement previ de les cond¡c¡ons contractuals. Pots consultar les condicions generals del
contracte a bancsabadell.com/liniaexpansio. llact¡vació de la Llnia Expansió requerelx l'acceptació de les condicions contractuafs, expressa o t¿cita,
de tots els titulars del compte, si són més d'un. El límh de créd¡t in¡cial és comú independentment del nombre de t¡tulars del compte (éls quals en
poden disposar de manera ¡ndistinta ¡ solidirla), revisable mensualment i varlable d€ conformitat amb les condicions especffiques de la Línia

Expansió. El límit mensual va des de 2.000 euros fins a 5.000 euros, i els terminis de devolució de la disposició poden ser de 3, 5, 9, 12, 18 i 24 mesos.

TIN: 17,88%. TAE del 19,42%. Comissió d'obertura del 0,00%. Comissid d'estudi del 0,00%. Comissió de cancel.lació anticipada del 0,00%. Exemple
per a una Lfnia Expansió de 2.000 euros i a tornar en L2 mesos: 11 quotes de 183,25 euros I una última quota de 183,19 eu¡os. lmport total carregat:
2.198,94 euros, TAE; 19,42%. Exemple per a una Lfnia Expánsló de 5,000 eu¡os ¡ a tornar en 24 mesos: 23 quotes de 249,34 euros ¡ una última quota

de 249,08 euros. lmport total carregat; 5.983,90 euros. TAE: 19,42%. Comissió per reclamació de pagaments no átésos de 39 euros. Banc Sabadell es

reserva el dret dé no fer efectiu aquest cr¿dit si durañt el període de validesa d'aquesta oferta és coneix alguna circumstáncia del sol.licitant que
pugui fer variar el criteri de concessió. Ofertá vAl¡dá fins al 30/06/2020.

*l Exclusiu per a col.lectius professionals amb convehi Banc Sabadell, en cas de no ser titular d'un Compte Expansló s'aplicar¿ una comissió de

manteniñent de 5 euros/mes, que es llquidár¿ Íimestralment (15 euros/trimestre). Rend¡billtat del compte: 0% TlN. TAE: -2,9664%, exemple en cas

de mantenir-se durant L any un saldo mig de 2.000 euros.

Condiciors revisables eu funció de l'cvolució del mcrcat. S'aplicaran lcs que estiguiu en vigor al banc en el momert de la forrnalització.
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Compte Expansió Premium PRO
El compte sense comissions, amb múltiples avantatges ¡tota la protecció necessária per a vosté i la seva família

Zero comissions: d'administració i manteniment del seu compte i per Ia negociació i la compensació de
xecs en euros, domiciliats en una entitat de crédit financera espanyola. Rendibilitat: 0o/oTAE.

Transferéncies: en euros, sense comissions, realitzades per lnternet, tant nacionals com a pai'sos de
l'EEE (no immediates).

Tergetes gratui'tes, sense comissió d'emissió ni manteniment. Amb el Servei Protecció Targetes associat
i amb responsabilitat limitada per robatori o pérdua.
-De débit Or, Amb asseguranga d'accidents de viatge en transport públíc fíns a 120.000 euros i

asseguranga accidents quotidiá fins a 6.000 euros.
-De crédit Or amb possibilitat d'ajornament de pagaments i asseguranga d'accidents de vlatge en
transport públic fins a 500,000 euros, asseguranga d'accidents quotidiá fins a 5.000 euros i asseguranqa
d'assisténcia en viatges per a vosté i per al seu vehicle.
Es detallen a la pólissa de I'asseguranga totes les condicions icobertures de cadascuna de les
assegurances associades a la targeta de débit Or i de crédit Or.

Targeta Repsol Máxima gratui'ta, amb un 2% de descompte en carburant en qualsevol estació de servei
Repsol, Campsa i Petronor.

Retirades en efectiu gratis en una ámplia xarxa de caixers. Per a disposicions a débit d'un import igual o
superior a 60 euros en caixers de les principals entitats adherides a la xarxa EURO 6000 (Abanca,
lbercaja, Kutxabank, Unicaja, Liberbank, Caja EspañaDuero, CajaSur, Caixa Ontinyent, Colonya Caixa
Pollenga) i en els caixers de Bankia. En els caixers de Banc Sabadell les retirades a débit són gratis per a
qualsevol import.

Línia Expansió*: uns diners extres, de fins a 5,000, que podrá utilitzar total o parcialment, de forma
immediata, sense trámits i sense comissions d'obertura ni estudi, mitjangant el seu servei de banca a

distáncia.

Condicions de contractació totalment flexibles: el Compte Expansió Premium PRO s'adapta a vosté i a
la seva situació personal. Per aixó, contractar-la és molt senzill. Només necessita:
Tenir domiciliada una nómina o ingrés regular mensual d'un import mínim de 700 euros. Més un
d'aquests productes:
-Una asseguranea contractada a Banc Sabadell, que li oferirá un plus de protecció per a vosté i els seus.
-Un contracte d'AutoRenting, els serveis del seu automóbil en una única solució integral,
-Un pla de pensions, fons d'inversió o compte de valors amb accions de qualsevol companyia, per un
import superior a 10.000 euros.

Altres alternat¡vés per a beneficíar-se dels avantatges del Compte Expansió Premíum PRO són:
-Mantenir un patrímoni global a Banc Sabadell superior a 75.000 euros calculat com la suma de saldos
del mes anterior en dipósits, renda fixa a venciment, assegurances de vida estalvi, fons d'inversió, valors
cotitzables i no cotítzables, plans de pensions, EPSV i cartera de fons.
-O ser titular de 10.000 accions de Banc Sabadell, S.A.

Oferta válida des del 24/!t/2}tg fins al3t/03/2O20.
* La contractació d'una Lfnia Expansió requereix el coneixement previ de les cond¡cions contractuals. pots consultar les condicions generals del
contracte a bancsabadell,com/liniaexpansio. Uactivació de la Línia Expansió requereix l'acceptació de les condlcions contractuals, expressa o üc¡ta,
de tots els tltulars del compte, si són més d'un. El llm¡t d€ crédit ¡nicial és comú independentment del nombre de tttulars del compte (els quals en
poden disposar de manera lndlstinta i solidlria), revisable mensualment i var¡able de conformitat amb les condicions especlf¡ques de la Línia
Expans¡ó. El llm¡t mensual va des de 2.000 euros flns a 5.000 euros, i els terminls de devolució de la disposició poden ser de 3, 6, 9, i.2, i.8 ¡ 24 mesos.
TIN: 17,88%. TAE del 19,42%, comissió d'obertura del 0,00%. com¡ssió d'estud¡ del 0,00%. Cómtssió de cancel.lació ant¡c¡pada del o,oo%. Exemple
per a una Línia Expansió de 2.000 euros i a tornar en L2 mesos: 11 quotes de 193,25 euros ¡ una rlltima quota de 1g3,19 euros. tmport total carregat:
2'198,94 euros. TAE:l.9,42%. Exemple per a una Línia Expansióde5.000euros ¡ a tornaren 24 mesos:23quotes de 249,34euros i uná últ¡ma quota
de 249,08 euros. lmport total carregat: 5.983,90 euros. TAE: 19,42%. Comissió per reclamacló de paBaments no atesos de 39 éuros. Banc Sabadell es
reserva el dret de no fer electiu aquest cr¿dit si durant el perfode de validesa d'aquesta oferta es coneix alguna circumstáncia del sol.licitant que
pugui ier variar el criterl de concess¡ó. Oferta v¿l¡da fins al 30/06/2020.
** Exclusiu per a col lectius professionals amb convenl Banc Sabadell, en cas de ño ser titular d'un cómpte Expansió s'aplicará una comissió de
manteniment de 5 éuroslmes, que es liquidará trimestralment (1 5 euros/trimestre). Rendib¡litat del compte; 0% TlN. TAE: -2,9664%, exemple en cas
de mantenir-se durant 1 any uñ saldo mlg de 2.000 euros

Condicions revisables en funció de I'evolució del mcrcal S)aplicanr lcs <¡uc csti.guin cn vigor al bauc en el moment de la forrú litzacio. 17



Compte Expansió Plus PRO
El compte Expansió Plus de Banc $abadellés un compte sense üomissions, per
domiciliar la nómina, la pensió o els ingressos periódic (per un import mlnim de 3.000
euros).

Zero comissions: d'administració i manteniment del seu compte i per la negociació i compensació de
xecs en euros, domiciliats en una entitat de crédit financera espanyola.
Transferéncies: en euros, sense comissions, tant nacionals com a paisos de l'EEE (no
immediates).

Targetes gratuites, sense comissió d'emissió ni manteniment. Targeta MasterCard Oro. Targeta de
débit BS Card MasterCard Or. Targeta Repsol'Máxima, amb un 2% de descompte en carburant en
qualsevol estació de servei Repsol, Campsa i Petronor.

Retirades en efectiu gratis en una ámplia xarxa de caixers*.
Per a disposicíons 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.

Fins a 3% TAE de remuneració en compte. primer any 2,74%oTAE
Per accedir a aquest avantatge, ha de tenir saldos en estalvi-inversió superiors a 30.000 euros i haver fet
amb la seva targeta una compra en el mes anterior-al mes per remunerar. Saldo máxim remunerablet
10.000 euros**.

Línia Expansió: uns diners extres, de fins a 5.000 euros***, que podrá utílitzar total o parcialment, de
manera immediata, sense trámits i sense comissions d'obertura ni estudi, mitjangant el seu serveí de
banca a distáncia.

Compte Expansió addicional Eense condicions: els titulars d'un Compte Expansió en podran
disposar d'uri altre d'addicional sense requisits de domiciliació de nómina, pensíó o íngressos mensuals
recurrents. l, a més a més, tos els Comptes Professional que desitgi, sense comissió d'administració i de
manteniment (rendibilitat Compte Professional: 0% TAE).

Oferta v¿l¡da per a nous comptes oberts des del 24/03/2019 fins ¿l 30/06/2020 amb la domiciliacié en el Compte Expansió plus d,una nova nbmina,
pensió o ingrés regular mensual per un import mlnim de 3.000 euros (se n'exclouen els ingressos procedents de comptes oberts en el grup Banc
5abadell a nom del mateix titular). També cal haver domlciliat dos rebuts domAstics en els dos últims mesos.
tEn caixers de les principals entitats adherides a la xarxa EURO 6000 (Abanca, lbercaja, Kutxabank, Unicaja, tiberbank, Caja EspañaDuero, CajaSur,
Caixa Ont¡nyeht, Colonya Ca¡xa eollenga), eñ els caixers de gankia i en els del grup Banc Sabadell.
+*Per tenir accés a aq uesta retribució, els titulars han d'haver f€t una compra amb la seva targeta de crAd¡t en el mes anterior al mes per remunerar i
tenir un saldo mitjá mensual al banc super¡or a 30,000 euros en recursos, calculat com la suma de saldos del mes anterior de dipósits, renda fixa a

venciment, asseguranc€s de vida-estalvi, fons d'inversió, valors cot¡tzebles i no coiitzables, plans de pensions, plans de previsió d'EPSV i Bs Fons Gran
Selecció. No €s té en compte per al cómput del saldo mitjá el saldo existent en aquest Compte Expansió Plus ni en cap altre de les matelxes
caracterfst¡ques en qué els titulars s¡gu¡n interv¡nents. Sl que es té en cbnsideració el nombre de cotitulars, per la qual cosa el saldo mlnim ex¡stent en
I'entitat com a requisit és el pres proporcionalment per a cada cotitular. No es remuneren els saldos durant el primer mes de vida del Compte
Expansió Plus, En cas que no s'assoleix¡ per part dels titulars el saldo mfnim que dona dret a la retribució del Compte Expansió Plus, la liquldació es
fará al 0% per aquest concepte.
Rendibilitat primér any: per al tram de saldo diari que excedeix¡ els 10.000 euros: 0% TlN. Per al tram de saldo diari des de 0 fins a un máxim de
10.000 euros: 2,919% flN, 1,8195% TAE (calculada tenint en compte els dos tipus d'interés per al supósit de perman¿ncia del saldo mltjá diari durant
un ány complet des de I'alta del compte). Exemple de llquidació: saldo en compte de 15.000 Éuros diár¡s; saldo d¡ari sobre el qual es remunera:
10.000 euros; freqüéncia mensual; interessos l¡quidats en I'any; 271,63 euros; data contractáció:30/06/19; data primer pagament d'¡nteressos:
31108/2019; data fi primer any:30/06/20?0.
Rend¡bil¡tat r€sta d'anys: peraltram de saldo diari que excedeixi els 10.000euros:0%TlN. Peraltram de sáldo diari desde 0 fins a un máxim de
10,000 euros: 2,919% TlN, 1,991S/6 TAE (calculada ten¡nt en.compte els dos tlpus d'¡nterés per al supósit de permanéncia del saldo mitjá diari durant
un any complet a partir del segon any del compte). Exemple de liquidació: saldo en compte de 15.000 euros diaris, saldo diari sobre el qual es
remunera: 10.000 euros.; freqüéncla mensual; interessos liquidats en l'any: 295,96 euros; data inici sÉgon ahy: 30/06/20; data primer pagament
d'¡nteressos: 3Ll07 /2020; data fi segon any: 30/06/2021.
***La contractació d'una Lfnia Expans¡ó requereix el coneixement previ de les condicions contractuals. Pots consultar les condicions generals del
contracte a bancsabadell.com/liniaexpans¡o. factlvació de la Lfn¡a Expansió requereix l'acceptació de les condicions contractuals, expressa o tácita,
de tots els titulars del compte, si són més d'un. El límh de crAd¡t ¡nicial és comú independentment del nombre de titulars del compte (els quals €n
poden disposar de manera ¡nd¡stinta i solidár¡a), revisable mensualment ¡ variable de conformitat amb les condic¡ons especffiques de la Lfnia
Expans¡ó. El límit mensual va des de 2.000 euros flns a 5.000 euros, i els terminis de devolució de la disposicló poden ser de 3, 6, 9, 1-2, 18 i 24 mesos.
TIN: L7,88%. TAE del 19,42%. Comissió d'obertura del 0,00%. Comissió d'estudi del 0,00%, Comissló de cancel.lació anticipada del 0,007,. Exemple
per a una Llnla Expansió de 2.000 euros i a tornar €n 12 mesos: L1 quótes de 1.83,25 euros I una últ¡ma quota dé 183,L9 euros. lmport totál carregat:
2.198,94 euros. TAE: 19,42%. Exemple per a una Línia Expansió de 5.000 euros ¡ a tornar en 24 mesos: 23 quotes de 249,34 euros i una última quota
de 249,08 euros. lmport total carregat: 5.983,90 euros. TAE: 19.42%. Comissió per reclamacló de pagaments no atesos de 39 euros. Banc Sabadell es
res€rva el dret de no fer efectiu aquest crédit si durant el perfode de validesa d'aquesta oferta es coneix alguna circumstáncla del sol.lic¡tant que
pugui fer variar el criteri de concessió. Oferta válida fins al 30/06/2020.

Cortliciors revisables eu funció de I'evohrció del mercat S'aplicamn les que esüguin en vigor al banc e¡r el monent de la formalització.
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Hipoteques
La seva hipoteca en condicions exclusives.
Comprar un habitatge és, segurament, una de les decisions més importants que prendrá en la seva viida
Posem a la seva disposició una hipoteca en condicions preferents:

r Per a I'adquisició, construcció o rehabilitació tant de primera com de segona residéncia.
Finangament de fins al 80% de la compravenda o de l'import del valor de taxació (el més baíx
dels dos) per a la primera resídéncía i de fins al70% per a la segona residéncia.

o Finangament fins a 30 anys.
r Tipus d'interés variable a partir de I'EURIBOR més un diferencíal.

Potser és del seu interés la hipoteca fixa, en la qual el tipus d'interés es manté per sempre. D'aquesta
manera, la quota mensual és sempre la mateixa i li permet conéixer el cost total de la hipoteca abans de
firmar-la, de manera que liofereix la máxima tranquil.litat duranttota la vida del préstec hipotecari.

Bestreta Nómina
Li avancem la seva nó'mina mensual sense cobrar-li interessos, ni comissions d'estudi, ni de cancel.lació,
lmport máxim nómina d'un mes.

Termini de devolució fins a 6 mesos.
Tipus d'interés 0% (TAE: 8,357%l*.
Comissió obertura segons termini:
1 mes 10 euros

"3 mesos 20 euros
6 mesos 30 euros
Sense comissió d'estudi.
Condicions aplicables amb nómina domiciliada i antiguitat a I'empresa superior a 6 mesos.

(t)TAE mínima del 7,190% per a un import sol.licitat de 1.500 euros a retornar en 6 mesos, a un t¡pus d'interés del 0% nominal
anual i una quota mensual de 250 euros. lmport total carregat: 1.530 euros. El cálcul de la TAE inclou la comiss¡ó d'obertura de 30
euros í comissió d'estudi del 0%. TAE máxima del 8,357% por ün import sol.licitat de 1.500 euros a retornar en 1 mes, a un t¡pus
d'interés del 0% nominal anual i una quota mensual de i.500 euros. lmport total carregat: 1,510 euros. El cálcul de la TAE inclou la
comissió d'obertura de 10 euros i la comissió d'estudi del 0%.

Préstec PRO
Un préstec que posa al seu abast de manera ágil i cómoda el finangament dels seus projectes a curt o
mitjá termini, amb unes comissions molt avantatjoses per al seu col.lectiu.
Pot sol.licitar fins a 60.000 euros. Fins a 30.000 euros de manera immediata*.
Un tipus d'interés avantatjós que li permetrá pagarsempre la mateixa quota i evitar així variacions
imprevistes.
Podrá retornar-lo en un máxim de 95 mesos i, si ho desitja, no comengar a pagar fins al cap de 3 mesos.
Sense comissió d'estudi, ni compensació de reemborsament antícipat. I comissió d'obertura en
condicions molt avantatjoses.
Ens comprometem a respondre la seva sol.licitud de préstec amb rapidesa, sigui quin sigui l'import sol.
licitat i fins al límit máxim. Perqué hi ha coses que no poden esperar i requereixen una resolució símple i

ágil. I si l'import sol'licitat és fins a 18.000 euros, vosté podrá disposar dels seus diners de manera
immediata a partir de l'acceptació de l'operació. Així de simple. Així de cómode.

* V¿lid per a préstecs amb garantia personal a persones físiques (exclosa la finalitat empresarial i professional) d'lmporu fins a j.8.000 euros en les
condicions establertes a la carta de compromfs d'abonament immediat del préstec Expansió, que pot consultár a la seva oficina i al nostre web. Els
termin¡s de resposta de l'accepiació o la denegació de la concess¡ó del préstec són tenint en compte €ls d¡es que slguin laborables per a l'oficina que
tram¡ti l'operac¡ó I comptats a parür del moment en qu¿ el client, degudáment emplenada la sol.i¡citud, facilitl la docum€ntació que li requerelxi el
banc per valorar el risc i avaluar l'operacló i, addiclonalment, en el cas de no clients, prAvia alta efectlva com a client. per a l'abonament de l,import,
en cas que l'operació sigui concedida segons els criteris de risc de Banc Sabadell, el terminl comptará a partlr del mom€nt en qu¿ es formalitz¡ la
püllssa de préstec. Per a imports superlors a 1.8.000 euros, no són aplicables les condlcions €stablertes a la Cárta de compromfs d,abonamenl
¡mmed¡at del Préstec Expansló.

Condicions revisables en fuoció rle I'evolució del mercal S'aplicaran lcs quc cstiguin cn ügor al bauc er el morncut tlc [a fonnalitació. 
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Crédit PRO
Posem a la seva disposicíó una pólissa de crédit professional en condicions preferents perqué pugui
mantenir la seva tresoreria personal equilibrada al llarg de tot l'any i pagar interessos només si la
util itza.

lmport máxim: 25.000 euros
Termini: finsa5anys.
Tipus d'interés: 5,25. T AE: 6,O82%+

Comissió d'obertura: 0,50%
Comissió de revisió anual: 0,60%
Comissió d'estudi i no disposició:0,00%

* TAE calculada per a un crédit de 25.000 euros a 5 anys, disposat totalment, amb liquidació mensual, amb una comissió
d'obertura de L25 euros, amb una comissió de revisió anual de 150 euros i sense comissió d'estud¡. lndependentment de la data
de contractació, les liquidacions es faran mensualment. Les comisslons estan éxemptes de finangament. Capital que s'ha de tornar
al venciment: 25.000 euros.

Préstec Curs
Pot finangar la totalitat o part de cursos escolars, estudís universitaris, cursos d'idiomes, un curs
d'especialització o l'assisténcia á un seminari, sense preocúpacions económiques i disposant de tot el
que necessiti. A més d'ajudar-lo a finangar el cost total del curs, inclou el finangament de les despeses
relacionades (matrícula, material, estada, trasllat).
Garacterístiques
lmport: el cost total dels seus estudis fins a 18.000 euros. lnclou finangament d'altres despeses
relacionats amb els estudis, com material, estada...
Terminí: fins a 1 any (12 mensualitats).
Amortització en L2 quotes l'any.
Tipus d'interés.fix:5,00%. TAE des de6,I0%*
Comíssió d'obertura: 0,50%

Comissió d'estudi: 0,00%

La TAE pot variar en funció del termini de devolucló.
* TAE mlnima del 6,10% per a un import sol'licitat de 6.000 euros, que cal retornar en 12 mesos, a un tipus d'lntérAs del 5,OO% nominal anual, amb
LL quotes mensuals de 513,65 euros i 1 última quota de 51.3,58 euros. lmporttotal dee,ut: 6.193,73 euros. El cálcul de la TAE inclou la comissió
d'obertura del 0,50% ¡ la comissió d'estudi del 0%.

TAE máx¡ma del 8,33% per a un import sol'l¡citat de 6.000 euros, que cal retornar en 3 mesos, a un tipus d'interés del 5,00% nominal anual, amb 3
quotes mensuals de 2,016,69 €uros. lmport total degut: 6.080,07 euros. El cálcul de la TAE inclou la comissló d'obertura del 0,50% i la comissió
d'estudi del 0%. ¡,,!'

Préstec Estudis
Per finangar la formació universitária, estudis de postgrau o estudis professionals.
Posem a la seva disposició un finangament flexible i complet: estudiem cada cas i adaptem el
finangament a les seves necessitats, amb la possibilitat de finangar la totalitat del curs i les despeses
relacionades. Així mateíx, a més d'ajudar-lo a finangar el cost total del curs i les despeses relacíonades, li
oferim la possibilitat de disposar dels dine¡.s a mesura que els necessiti.

Garacterístiques
lmport: el cost total dels seus estudis.

Termini: fins a 10 anys. Amortització en 12 quotes l'any. Possibilitat de període de caréncia durants els
estudis, fins a 5 anys (només pagará interessos).

Disposicions; si el pagament dels seus estudis s'ha de fer a l'inici de cada curs escolar, pot sol.licitar que
el préstec es faci en diferents quantitats parcials de l'import sol.licítat. D'aquesta manera, només paga

interessos sobre l'import utilitzat.
Tipus d'interés fix:5,00%. TAE des de5,23Vo*

Comissió d'obertura: 0,50%

Comissió d'estudi: 0,00%
La TAE pot variar €n funció del termini de devolució.
+ TAE del 5,23% per a un import sol.lic¡tat de L0.000 euros a retornar en 10 anys sense carAncia, a un tipus d'inter¿s del 5,00% nominal anual, amb
119 quotes mensuals de 105,07 euros I 1 últ¡ma quota de 105,53 euros. lmport total degut: L2.777,86 eu¡os. El c¿lcul de la TAE inclou lá comissió
d'obertura del 0,50% i la comissió d'estud¡ d€l 0%. TAE del 8,33% per a un import sol.licitat de 10.000 euros a retornar en 3 mesos sense carénc¡a, a

un tipus d'interés del 5,00% nom¡nal anual, amb 2 quotes mensuals de 3.361,15 euros i 1 últ¡ma quota de 3.351,16 euros. lmport total degut:
10.133;46 euros. El cálcul de la TAE inclou la comissió d'obertura del 0,50% i la comiss¡ó d'estudi del 0%.

Condicions revisables en funció de l'evolució del mercat. S'aplicaran les que est¡guin en vigor en el banc al moment de la

formalització
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Dipósits
Posem a disposició seva una oferta ámplia ivariada de dipósits, pertal que puguítríarel que s'adapta
millor a les seves necessitats. Cal destacar els dipósits referenciats, per a inversors que volen obtenir
una rendibilitat atractiva, aprofitant l'evolució dels mercats financers i assegurant-se que recuperaran el
capital invertit.

Pla Estalvi
Un bon pla que només té avantatges:

Estalviará amb facilitat, ja que hi podrá fer aportacions periódiques a partir de només 30 euros. A més
a més, hi pot fer aportacions extraordináries quan vulgui.
Tindrá una rendibilitat 100% garantida.
Gaudirá d'una disponibilitat total del seu saldo acumulat, en qualsevol moment i sense cap penalització
ni comissió.

Pla Estálvi Trimestral, Pla Estalv¡ Semestral, Pla Estalv¡ Col'lect¡us i Pla Estalv¡ Empleats són assegurances de vida de BanSabadell Vida, Sociedad
Anónima de Seguros y Réaseguros, subjecta als termes ¡ les condicions contractats a la pólissa, amb NIF A08371908 i domicili al carrer lsabel
Colbránd ns 22, 28050 Madr¡d, inscr¡ta al Registre d'Entitats Asseguradores de la DGSiFP, amb la clau C-0557. Mediats per Bansabadell Mediación,
Operador de Banca-Seguros V¡nculado del Grupo Banco Sabadell, S.A., NIF A03424223, domicili a l'avinguda Óscar Esplá, 37, 03m7 Alacant, inscr¡ta
al Registre M. drAlacant i al Registre Administratiu Especial de Mediadors d'Assegurances de la DGSIFP amb la clau núm. OV-0004,que té concertada
una asseguranga de responsab¡litat civil i disposa de la capacitat financera, d'acord amb la tlel de Mediació d'Assegurances i Reassegurances
Privades. Pot consultar les entitats ¿¡seguradores amb les que Bansabadell Mediación ha celebrat un contracte d'agéncia d'assegurances a la web
www.bancsabadell.com/BSMed¡acion.

Fons d'inversió
Posem a dísposíció seva una oferta ámplia ivariada de fons d'inversió, pertal que pugui triar el fons o la
combinació de fons que s'adapta millor al seu perfil i necessitats, sempre amb el nostre assessorament.

Plans Personalitzats de Futur
Per planificar, personalitzar igaudir del seu futur. Perqué el millor moment per construir la seva
jubilacíó és avui, lí oferim els Plans Personalitzats de Futur, una ámplia gamma de solucions d'estalvi i

inversió per donar resposta a totes les seves necessitats per millorar la seva jubilació.

Servei de banca a distáncia i app Banc Sabadell
El seu banc amb vosté, sigui on sigui.
Podrá dur a terme, amb.tota seguretat, totes les operacions que necessiti i consultar els moviments del
seu compte on i quan vulgui, les 24 hores del dia, els 365 dies I'any.

Gestió Activa, una nova forma de relacionar-nos
A Banc Sabadell ens adaptem a tots els estils de vida, també al seu. Per aíxó li oferim Gestió Activa, una
nova forma de relacíonar-nos en la qual vosté tria on, quan icom gestionar icontractarels productes i

serveis que li interessen.

Podrá fer gestions sense necessitat de desplagar-se a l'oficina mitjangant teléfon o correu
electrónic.

Disposará d'un gestor actiu expert que l'acompanyará sempre que ho necessiti.
Atenció personalitzada, activa i dinámica.
unhorarimésampli:dedíllunsadijousde9.00ha19,00hidivendresde9.00ha15.00h
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Conclicions revisables en furció de I'evolució del nrc¡cril S'aplicamn lcs <¡uc cstiguio ctr vigor al banc en el momc¡t de la for¡lalització. 2 1



Sabadell eBorsa
Sabadell eBorsa, un servei online amb condicions especials per gestionar la seva cartera de valors.
Amb una tarifa plana de 7 euros en operacions de compravenda en mercat de renda variable nacional,
fins a 7,000 euros.

. 7 € operació fins a 7.000 €

. 10 € operació de 7.000 a L0.000 €

. 15 € operació de 10.000 a 15.000 €

. O,IOyo (máxim 200 €) per a operacions superiors a 15.000 €

En l'abonament de dívidends i en les ampliacions de capital 0,2%o sobre import net (mínim 2 €). Custódia
trimestral de 0,05% sobre efectíu (minim 3 €).
Més taxes i cánons que repercuteixin els mercats i els sistemes de liquídacié.

Condicions reüsables en fiurció de I'evolució del mercat S'aplicamn lcs quc csüguin en ügor al banc en e[ mornent de la fomaützació.
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