
A qui va dirigit?
El Compte Expansió Premium PRO està pensat per cobrir les necessitats dels professionals que formen 
part d’un col·lectiu professional amb conveni amb Banc Sabadell. Amb aquest compte pots gestionar el 
teu dia a dia amb facilitat, i amb uns requisits d’accés flexibles, que s’adapten al teu moment vital.

Avantatges principals

Quota col·legiat/associat
Abonem el 10% de la quota de col·legiat/associat, amb un màxim de 50 euros per compte, per a  
quotes domiciliades en un compte de la gamma Expansió PRO, per a nous clients de captació.

La bonificació es fa un únic any per a les quotes domiciliades durant els 12 primers mesos  
(es considera com a primer mes el de l’obertura del compte). El pagament es fa en el compte el mes 

següent als 12 primers mesos.
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Si el que vols és un compte que doni solució a les teves 
necessitats financeres i que no tingui comissions, el Compte Expansió 
Premium PRO està pensat per a tu.

A més, si ets nou client podràs gaudir de tots els avantatges del 
compte sense necessitat de complir cap dels requisits d'accés  
durant 6 mesos.1

Lliure de 
condicions
per a nous 

clients
durant 6 mesos1
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Compte Expansió Premium PRO
El compte sense comissions
i múltiples avantatges per a
professionals com tu.

Transferències 
online en euros 
gratuïtes

Abonament del 10% 
de la teva quota de 
col·legiat/associat, fins 
a 50 euros per compte

Banco de Sabadell, S.A. es troba adherit 
al Fons Espanyol de Garantia de Dipòsits 
d’Entitats de Crèdit. La quantitat màxima 
garantida actualment pel fons esmentat 
és de 100.000 euros per dipositant.

Aquest nombre és indicatiu del risc del 
producte. Així, 1/6 és indicatiu de menys 

risc i 6/6 és indicatiu de més risc.

Targeta Or
sense comissions, 
ni d’emissió ni de 
manteniment



Sense comissions
•  D'administració i de manteniment del teu compte.

Rendibilitat: 0 % TAE, 0 % TIN calculada per a un supòsit en què es mantingui de manera constant 
durant 1 any un saldo mitjà de 2.500 euros, aplicant un tipus d’interès del 0 % i la comissió 
d'administració i manteniment del compte de 0 euros/any. La liquidació del compte es realitza  
amb una periodicitat trimestral.

•  Per les transferències en euros que facis mitjançant Internet, tan nacionals com a països de l'EEE  
(no immediates).

• Per la negociació i compensació de xecs en euros, domiciliats en una entitat de crèdit espanyola.

Targetes gratuïtes, sense comissions d'emissió ni de manteniment
Amb el Compte Expansió Premium PRO, com a titular o com a autoritzat, tindràs una targeta de dèbit o  
de crèdit Or gratuïta. 

A més, inclouen el servei Protecció Targetes associat, i amb responsabilitat limitada per robatori  
o pèrdua.

•  Targeta dèbit Or, amb assegurança d'accidents de viatge en transport públic fins a 120.000 euros  
i assegurança d'accidents quotidians fins a 6.000 euros.

• Targeta crèdit Or, amb possibilitat d'ajornament de pagaments i:

- Assegurança d'accidents de viatge en transport públic fins a 600.000 euros.

- Assegurança d'accidents quotidians fins a 6.000 euros.

- Assegurança d'assistència en viatges per a tu i per al vehicle.

A la pòlissa de l'assegurança que et lliurarem juntament amb la documentació de les teves targetes hi ha 
detallades totes les condicions i cobertures de cadascuna de les assegurances associades.

• Targeta Repsol Máxima, amb un 2 % de descompte en carburant en qualsevol estació de servei 
Repsol, Campsa o Petronor.

Retirada d'efectiu gratis en una àmplia xarxa de caixers
•  Per a operacions a dèbit amb un import igual o superior als 60 euros en els caixers de Bankia i en 

els caixers de les principals entitats adherides a la xarxa EURO 6000: Abanca, Ibercaja, KutxaBank, 
Unicaja, Liberbank, CajaSur, Caixa Ontinyent i Colonya Caixa Pollença.

• En els caixers de Banco Sabadell les retirades d'efectiu a dèbit són gratis per a qualsevol import.

Què necessites, per contractar  
un Compte Expansió Premium PRO?
•  Tenir domiciliada una nòmina o tenir un ingrés regular mensual d'un import mínim de 700 euros, 

excloent-ne els ingressos procedents de comptes oberts al grup Banc Sabadell a nom del mateix titular.

•  Més un dels següents productes contractats mitjançant Banc Sabadell:
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-  Una assegurança de protecció, que t'oferirà un plus de tranquil·litat a tu i als teus. Les 
assegurances incloses són: auto, salut, dental, llar, decessos, protecció pagaments, accidents i  
vida risc. S'exclouen les assegurances de vida estalvi.

-  Un contracte d'AutoRenting. Tindràs els serveis del teu automòbil en una única solució integral.

-  Un d'aquests productes amb un import mínim de 10.000 euros:

- Fons d'inversió.

- Un pla de pensions individual, un pla de previsió assegurat o un pla EPSV.

- Contracte de valors amb accions de qualsevol companyia.

També pots beneficiar-te del compte si:
•  Tens un saldo mitjà mensual en recursos a Banc Sabadell superior a 75.000 euros. Es calcula com 

la suma de saldos del mes anterior de: saldos vista, dipòsits, renda fixa a venciment, assegurances 
de vida estalvi, fons d'inversió, valors cotitzables i no cotitzables, plans de pensions, plans de previsió 
EPSV i BS Gestió de Cartera de Fons.

•  O si ets titular de 10.000 accions o més de Banco de Sabadell, S.A.

Sense requisits durant 6 mesos1 per a nous clients
Si encara no ets client de Banc Sabadell, allibera't de condicions. Contracta Compte Expansió  
Premium  PRO abans del 31 de desembre de 2021 i gaudeix de tots els seus avantatges sense 
necessitat de complir cap dels requisits durant els 6 primers mesos a partir de la data de 
contractació.

Un cop transcorreguts els 6 mesos, per mantenir els avantatges del compte hauràs de complir-ne  
els requisits contractuals, que es descriuen en aquest document.

I a més...

Més facilitats des de qualsevol lloc: Internet, mòbil, telèfon i caixer
Amb la banca a distància pots operar amb comoditat des de qualsevol lloc, les 24 hores del dia, els 
365 dies de l'any.

•  Sabadell Mòbil. App gratuïta per operar fàcilment des del teu mòbil o des de la teva tauleta.

•  Sabadell Wallet. Descarrega-te-la i paga les compres diàries amb el teu mòbil. I, amb Bizum, envia o 
sol·licita diners als seus contactes donats d'alta en el servei.

•  Diners instantanis. Per retirar diners en qualsevol caixer de Banc Sabadell sense fer servir la targeta.

•  Servei d’avisos. T'avisem de l'abonament de la nòmina o de la pensió i dels càrrecs en les teves 
targetes, t’enviem alertes de seguretat, t'informem sobre la devolució d'Hisenda i, a més, podràs 
seleccionar totes les alertes addicionals que vulguis.
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T'ajudem?
Entra a bancosabadell.com per veure tots els avantatges i totes les 
condicions del Compte Expansió Premium PRO o, si ho prefereixes, posa't 
en contacte amb nosaltres o sol·licita una cita amb el teu gestor habitual.

Si ho necessites, ens encarreguem de la gestió per al canvi de la 
domiciliació dels teus rebuts domèstics.

963 085 000 Oficina@Sabadell_Help

1. Oferta vàlida per a nous clients que contractin un Compte Expansió Premium PRO fins al 31 de desembre de 2021. Un cop transcorreguts 
6 mesos des de la data de contractació, per mantenir les condicions del Compte Expansió Premium s'hauran de complir els requisits contractuals.
2. Línia Expansió: la contractació d'una Línia Expansió requereix el coneixement previ de les condicions contractuals. Pots consultar les condicions 
generals del contracte a http://bancosabadell.com/lineaexpansion. L'activació de la Línia Expansió requereix l'acceptació de les condicions 
contractuals, de manera expressa o tàcita, de tots els titulars del compte en cas que en siguin més d'un. El límit de crèdit inicial és comú, 
independentment del nombre de titulars del compte, revisable mensualment i variable de conformitat amb les condicions específiques de la 
Línia Expansió, i se’n pot disposar de manera indistinta i solidària. El límit mensual va des dels 2.000 euros fins als 5.000 euros i els terminis 
de devolució de la disposició poden ser de 3, 6, 9, 12, 18 i 24 mesos. TIN: 17,88 %. TAE: 19,42 %. Comissió d'obertura del 0,00 %. Comissió 
d'estudi del 0,00 %. Comissió per cancel·lació anticipada del 0,00 %.
Exemple per a una Línia Expansió de 2.000 euros a retornar en 12 mesos: 11 quotes de 183,25 euros i una última quota de 183,19 euros. 
Import total degut: 2.198,94 euros. Import total dels interessos: 198,94 euros. Cost total del crèdit: 198,94 euros. TAE: 19,42 %.
Exemple per a una Línia Expansió de 5.000 euros a retornar en 12 mesos: 11 quotes de 458,12 euros i una última quota de 458,04 euros. 
Import total degut: 5.497,36 euros. Import total dels interessos: 497,36 euros. Cost total del crèdit: 497,36 euros. TAE: 19,42 %.
Per al càlcul de la quota que s'ha de pagar s'utilitza el sistema d'amortització francès, que es caracteritza per ser un sistema de quotes constants.
Banc Sabadell es reserva el dret de no fer efectiu aquest crèdit si durant el període de validesa d'aquesta oferta es coneix alguna circumstància 
del sol·licitant que pugui fer variar el criteri de concessió. Oferta vàlida fins al 30/06/2022.
3. Assegurances mitjançades per BanSabadell Mediación, Operador de Banca-Seguros Vinculado del Grupo Banco Sabadell, S. A., NIF A-03424223, 
amb domicili a l’av. Óscar Esplá, 37, 03007 Alacant, inscrita en el R. M. d’Alacant i en el Registre administratiu de distribuïdors d’assegurances 
i reassegurances de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions amb la clau núm. OV-0004, tenint subscrita una assegurança de 
responsabilitat civil d’acord amb el que es disposa en la normativa de distribució d’assegurances i reassegurances privades vigent en cada 
moment. Pots consultar les entitats asseguradores amb les quals BanSabadell Mediación ha formalitzat un contracte d'agència d'assegurances 
al web www.bancosabadell.com/bsmediacion.

Línia Expansió2

Fins a 5.000 euros de diners extra que podràs utilitzar totalment o parcial, de manera immediata, sense 
paperassa i sense comissions d'obertura ni d'estudi mitjançant el teu servei de banca a distància.

La protecció que necessites
Una àmplia gamma d'assegurances3 en condicions preferents entre les quals podràs triar les que 
t’aportin més tranquil·litat a tu i a la teva família.
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