Treballar en PRO de vostè no només és atendre les seves necessitats financeres. És
anar més lluny.
Sabem que això ens obliga a innovar constantment en la nostra oferta de productes i
serveis financers. Per això, avui li volem comunicar que té a la seva disposició:

Oferta comerços
Adapti el seu negoci als nous temps
I aquest és només un dels molts avantatges de treballar amb Sabadell Professional,
una entitat especialment sensible als professionals com vostè.
Per aquest motiu, en lloc d’explicar-li aquí tot el que podem fer, preferim començar a
treballar.
Entri a la web o contacti per telèfon amb el seu gestor i identifiqui’s com a membre de
la seva Associació Professional.
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A Sabadell Professional volem treballar en PRO de vostè. Per això mantenim
un acord de col·laboració amb la seva Associació Professional, per oferir-li
unes condicions avantatjoses en la contractació de productes i serveis
financers.

Comerços
2020

Indicador de risc aplicable al
Compte Expansió Negocis.
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Oferta comerços:
Et volem ajudar a adaptar
el teu negoci als nous temps

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

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.

A Banc Sabadell volem continuar estant a prop dels nostres clients, acompanyar-te i oferir-te
solucions financeres i posar a disposició teva eines d’ajuda que et permetin adaptar-te a la
nova normalitat i reactivar el teu negoci.

Solucions per a
venda a distància
Tenim el TPV que necessites
A més del TPV físic fix de l’interior del teu negoci,
pots disposar de TPV addicionals que t’ajudin en
el cobrament de les teves vendes.
Fora del teu establiment, en terrasses
o al domicili del client:

• El TPV amb connexió GPRS (i targeta SIM
inclosa en el datàfon), que facilita tiquet
de compra.

• O també hi ha l’opció del TPV Mòbil que
connecta un telèfon intel·ligent o tauleta un
lector de targetes, i envia el comprovant per
SMS o correu electrònic.
Vendes telefòniques:

• Amb TPV Phone & Sell podràs generar
una ordre de pagament amb els detalls de
la compra, que s’envia per correu electrònic o
sms al teu client per pagar de forma segura
amb targeta o bizum.
Cobrar a través del web o l’app:

• El TPV Virtual d’última generació permet
integrar a la teva botiga online o aplicació
mòbil una passarel·la per al cobrament amb
targeta o bizum.

Solucions de finançament
línies ICO COVID-19 1
Tindràs preferència per trobar el finançament que
el teu negoci necessita. Posem a disposició teva
un pla d’ajuda financera per al teu sector
professional la finalitat del qual és dotar-te de
liquiditat per poder recuperar la teva activitat
comercial i, si és necessari, adequar el tu negoci
a la nova normativa sanitària.

Solució per resoldre
els teus dubtes
Assistència jurídica gratis el primer any2
Amb el Compte Expansió Negocis, a més de
poder gestionar el dia a dia del teu comerç
(transferències, targetes o xecs…) en un únic
compte, disposes d’un servei d’assistència
jurídica telefònica gratuït el primer any. Un portal
web exclusiu on resoldran qualsevol dubte
relacionat amb la teva activitat professional, l
es 24 hores del dia, i que et serà d’una gran
utilitat en aquests moments de canvis.

Solució per estalviar-te
desplaçaments a l’oficina
La digitalització és la clau per evolucionar
El model tradicional de gestió de les empreses
ha evolucionat. Ara, des de l’app i el web de
Banc Sabadell tot és més fàcil, més ràpid i més
àgil, sense desplaçaments ni esperes, amb total
comoditat i la màxima seguretat.

Solucions d’ajuda i
acompanyament

Solucions
per estar tranquil

Seronsiguis.com

Assegurances de protecció per al teu negoci3

És una plataforma digital amb contingut de valor i
interès que dona resposta a les necessitats dels
empresaris en aquesta nova realitat.

Amb l’assegurança Protecció Comerços i Oficines
o l’assegurança Protecció Empreses t’ajudem a
protegir d’una manera àmplia el teu negoci, amb
avantatges que combinen un servei de qualitat
i unes cobertures àmplies que s’adapten a les
teves necessitats.

Reactiva el teu negoci, millora’n la
competitivitat i optimitza’n els recursos gràcies
a l’assessorament i l’expertise que t’oferim
en aquesta plataforma a través d’articles,
podcasts i eines tan innovadores com Pulso,
que permet analitzar en temps real l’evolució de
la recuperació econòmica per sectors i zones
d’influència concrets.

A més a més, comptaràs amb un especialista en
assegurances que t’informarà sobre les cobertures
opcionals més adequades per assegurar el teu
negoci davant de qualsevol imprevist.

Condicions especials per a col·lectius professionals
Si pertanys a un col·lectiu professional o empresarial amb conveni signat amb Banc Sabadell, pots gaudir
d’una oferta específica i en unes condicions preferents. Pregunta al teu gestor quina és la solució financera
del teu col·lectiu o truca al 900 500 170.

1. La concessió, la quantitat i el termini de cada operació sol·licitada es determinen i estan condicionats als criteris de risc del banc.
El termini de sol·licitud dels avals és fins al 30 de setembre de 2020 o fins a exhaurir els fons disponibles.
2. Quota anual del servei gratuïta el primer any. Cost anual a partir del segon any de 40 euros + l’IVA, excepte en el cas de les franquícies
i els col·lectius professionals amb conveni Banc Sabadell, cas en què la quota anual del servei és de 20 euros + l’IVA. CRISTALWARE
CONSULTING SERVICES, S.L.U. és l’entitat encarregada del servei d’orientació jurídica telefònica 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 aliè a
qualsevol incidència i/o circumstància derivada o relacionada amb la prestació dels serveis, els quals, en tot cas, estan subjectes al fet
que es mantinguin vigents els acords subscrits entre el banc i les entitats indicades. El servei d’orientació jurídica telefònica no inclourà
les qüestions o les possibles incidències de l’activitat del client que puguin afectar les seves relacions amb empreses del grup Banc
Sabadell, filials o participades.
3. Protecció Comerços i Oficines és una assegurança de BanSabadell Seguros Generales, S.A. de Seguros y Reaseguros. Protecció Empreses
és una assegurança de Zurich Insurance plc, Sucursal en España. Totes aquestes assegurances tenen com a intermediari BanSabadell
Mediación, Operador de Banca-Seguros Vinculado del Grupo Banco Sabadell, S.A., amb NIF A-03424223 i domicili a l’av. Óscar Esplá, 37,
03007 Alacant, inscrita en el R. M. d’Alacant i en el Registre administratiu especial de mediadors d’assegurances de la Direcció General
d’Assegurances i Fons de Pensions amb la clau núm. OV-0004. Té subscrita una assegurança de responsabilitat civil d’acord amb la
normativa de distribució d’assegurances i reassegurances privades vigent en cada moment. Pots consultar les entitats asseguradores
amb les quals BanSabadell Mediación ha signat un contracte d’agència d’assegurances en el web www.bancsabadell.com/bsmediacion.

