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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.

Compte Expansió Plus
Sense comissions

1% de devolució*

Gratis

Fins a un 3% TAE de remuneració 3

d’administració i
de manteniment.

la targeta de dèbit
i crèdit Or.

(mínim de 5 euros i fins a 50 euros al mes) en els teus
rebuts domiciliats principals i sobre les compres amb
targeta de crèdit en comerços d’alimentació.

Primer any fins a un 2,74% TAE.
Saldo màxim remunerable: 10.000 euros.

Ara, si et fas client de Banc Sabadell:
Podràs gaudir dels avantatges del Compte Expansió Plus simplement
domiciliant-hi una nòmina, pensió o ingrés regular mensual per
un import mínim de 700 euros i dos rebuts domèstics fins al
31/12/2018. A partir d’aquesta data, els requisits per mantenir el
compte seran els estàndard.

Zero comissions
•D’administració i de manteniment del teu compte.
•Per les transferències en euros que facis, tant 		
nacionals com a països de l’EEE.
•Per l’ingrés de xecs en euros, domiciliats en una 		
entitat de crèdit financera espanyola.

Promoció
vàlida
des del
23/10/2017
fins al
31/12/2017

Reintegraments gratis en una
àmplia xarxa de caixers**

Per a disposicions a dèbit d’un import igual o
superior a 60 euros.
En els caixers de Banc Sabadell, les disposicions a
dèbit són gratis per a qualsevol import.

Devolució de fins a 50 euros al mes, Pack d’alertes gratuït, mitjançant
missatges SMS o correu electrònic
i mínim de 5 euros*
•L’1% dels teus rebuts domiciliats de llum, gas,
telèfon fix, mòbil i Internet.
•L’1% dels rebuts de col•legis, escoles bressol,
universitats i ONG.1
•L’1% sobre compres amb targeta de crèdit en
comerços d’alimentació.2
Nosaltres ens encarregarem de totes les gestions.

Targetes gratis
•Targeta MasterCard Or.
•Targeta de dèbit BS Card MasterCard Or.
•Targeta Repsol Máxima, amb un 2% de
descompte en carburant en fer gasolina en
qualsevol estació de servei Repsol, Campsa
o Petronor.

Retribució en compte
Fins a un 3% TAE de remuneració.3
Primer any fins a un 2,74% TAE.
Saldo màxim remunerable: 10.000 euros.

T’avisem de l’abonament de la teva nòmina o
pensió, dels càrrecs en les teves targetes, t’enviem
alertes de seguretat, t’informem sobre la devolució
d’Hisenda i podràs seleccionar totes les alertes
addicionals que vulguis.

Amb un servei exigent i eficaç
•No tornem els rebuts de la llar domiciliats
(aigua, llum i gas), sempre que el client no tingui
posicions deutores anteriors superiors a 300
euros o impagats en el banc.
•Gestionem gratuïtament el canvi de domiciliació
dels rebuts.
•Avís per correu electrònic i SMS de la falta de
saldo.

Servei de banca a distància

Sabadell eBorsa

Podràs portar a terme totes les operacions que
necessitis i consultar tots els moviments del teu
compte quan vulguis i des d’on vulguis, tant des de
l’app Banc Sabadell com a través de BS Online.

El servei en línia per a la gestió directa de la teva
cartera de valors, amb el qual podràs fer totes les
teves operacions nacionals i internacionals com i
on vulguis, d’una manera àgil i senzilla. I, a més a
més, amb una de les tarifes més competitives del
mercat.
Opcionalment, podràs comptar, a través del perfil
eBorsa de BS Markets, amb una sèrie d’eines
dissenyades per donar-te suport en la presa
de decisions (anàlisi fonamental i tècnica del
mercat, informes de mercat, reporting constant i
personalitzat, etc.).

Serveis associats a les targetes
Dèbit Or:
•Servei Protecció Targetes.
•Assegurança d’accidents de fins a 120.000 euros.
•Responsabilitat limitada per robatori o pèrdua.
Crèdit Or:
•Ajornament de pagaments.
•Servei Protecció Targetes.
•Assegurança d’accidents de fins a 600.000 euros.
•Assegurança d’assistència personal en viatge.
•Assegurança d’assistència en viatge per al teu
vehicle.
•Reposició d’emergència internacional en 48 hores.
•Efectiu d’emergència internacional fins a
3.000 euros.
•Responsabilitat limitada per robatori o pèrdua.
•Assegurança de compra protegida de fins a 3.000
euros (Or + SIN).

Línia Expansió
Uns diners extra de fins a 5.000 euros,4 que
podràs utilitzar totalment o parcialment, de manera
immediata, sense tràmits i sense comissions
d’obertura ni d’estudi, mitjançant el teu servei de
banca a distància.

OFERTA PROMOCIÓ
Oferta vàlida des del 23 d’octubre de 2017 fins al 31 de desembre de 2017.
Per accedir a aquesta promoció cal:
- Donar-se d’alta com a client a Banc Sabadell.
- La domiciliació en el Compte Expansió Plus d’una nova nòmina, pensió o ingrés regular mensual per un import mínim de 700 euros
(se n’exclouen els ingressos procedents de comptes oberts en el grup Banc Sabadell a nom del mateix titular) i haver domiciliat
2 rebuts domèstics.
CONDICIONS ESTÀNDARD COMPTE
A partir de l’1/01/2019, els requisits per mantenir el Compte Expansió Plus són els següents:
- La domiciliació en el Compte Expansió Plus d’una nova nòmina, pensió o ingrés regular mensual per un import mínim de 3.000 euros
(se n’exclouen els ingressos procedents de comptes oberts en el grup Banc Sabadell a nom del mateix titular) i haver domiciliat 2 rebuts
domèstics en els 2 últims mesos.
1. Els rebuts domiciliats que corresponguin, com a emissor, a organitzacions no governamentals (ONG) registrades en l’Agència
Espanyola de Cooperació i els rebuts de col•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’acadèmies particulars, col•legis professionals o despeses
diferents a les d’escolarització. Tampoc s’hi inclouen les despeses en concepte de postgraus, màsters i doctorats.
2. Operacions de compra fetes a crèdit incloses en la liquidació del mes, amb les targetes modalitat Classic, Or, Premium, Platinum i
Shopping Or el contracte de les quals estigui associat a aquest compte, en els establiments comercials d’alimentació inclosos, que
es poden consultar en la pàgina www.bancsabadell.com/compteexpansioplus.
3. Per tenir accés a aquesta retribució, a partir de l’1/01/2019, els titulars han de tenir un saldo mitjà 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, dipòsits, renda fixa 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 té en compte per al còmput del saldo mitjà el saldo existent en aquest Compte Expansió Plus ni en cap
altre de les mateixes característiques en què els titulars siguin intervinents. Sí que es té en consideració el nombre de cotitulars, per
la qual cosa el saldo mínim existent en l’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’assoleixi per part dels titulars el saldo mínim que dona dret a la retribució del Compte Expansió Plus, la liquidació
es farà al 0% per aquest concepte.
Rendibilitat primer any: per al tram de saldo diari que excedeixi els 10.000 euros: 0% TIN. Per al tram de saldo diari des de 0 fins a un
màxim de 10.000 euros: 2,919% TIN, 1,8191% TAE (calculada tenint en compte els dos tipus d’interès per al supòsit de permanència
del saldo mitjà diari durant un any complet des de l’alta del compte). Exemple de liquidació: saldo en compte de 15.000 euros diaris,
saldo diari sobre el qual es remunera: 10.000 euros; freqüència mensual; interessos liquidats en l’any: 270,82 euros.
Rendibilitat resta d’anys: per al tram de saldo diari que excedeixi els 10.000 euros: 0% TIN. Per al tram de saldo diari des de 0
fins a un màxim de 10.000 euros: 2,919% TIN, 1,9910% TAE (calculada tenint en compte els dos tipus d’interès per al supòsit de
permanència del saldo mitjà 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; freqüència mensual; interessos liquidats en l’any:
295,96 euros.
4. La contractació d’una Línia Expansió requereix el coneixement previ de les condicions contractuals. Pots consultar les condicions
generals del contracte a bancsabadell.com/liniaexpansio. L’activació de la Línia Expansió requereix l’acceptació de les condicions
contractuals, expressa o tàcita, de tots els titulars del compte, si són més d’un. El límit de crèdit inicial és comú independentment
del nombre de titulars del compte (els quals en poden disposar de manera indistinta i solidària), revisable mensualment i variable de
conformitat amb les condicions específiques 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’interès del 10,20% nominal en 12 quotes mensuals de 264,03 euros. Import total carregat: 3.168,36
euros. Comissió d’obertura del 0%. Comissió d’estudi del 0%. Comissió de cancel•lació anticipada del 0%. Comissió per reclamació
de pagaments no atesos de 35 euros. 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 31/12/2017.
**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 Pollença), en els caixers de Bankia i en els del grup Banc Sabadell.

