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:

Estalvi Expansió
Un compte a la vista totalment gratuït
amb la finalitat del seu estalvi particular
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
el seu Col·legi Professional. Si encara no és client, faci click aquí i des del primer
moment l'ajudarem a prendre les seves millors decisions econòmiques, de la mà d'un
gestor especialitzat.
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A Sabadell Professional volem treballar en PRO de vostè.Per això mantenim
un acord de col·laboració amb el seu Col·legi Professional, per oferir-li
unes condicions avantatjoses en la contractació de productes i serveis
financers.

Estalvi Expansió

La manera més fàcil
i divertida d’estalviar

Indicador aplicable al
Compte Estalvi Expansió.
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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.

Totalment gratuït,
sense despeses
ni comissions

Activa les teves
pròpies rutines
automàtiques
d’estalvi

Estalvia sense
adonar-te’n i de
manera divertida

Per molt que ho intentes, no aconsegueixes estalviar?
A Banc Sabadell et volem ajudar, i per això et proposem una nova manera
d’estalviar, fàcil i entretinguda, perquè estalviïs sense adonar-te’n.

Què és Estalvi Expansió?
És un compte a la vista amb finalitat d’estalvi vinculat al teu compte habitual i destinat exclusivament
a estalviar. Mitjançant diferents rutines d’estalvi automàtiques, podràs separar una part dels teus
ingressos, quan i com tu vulguis. Així, sense adonar-te’n, ja estaràs estalviant.
És com tenir una guardiola virtual.

Avantatges principals
Gratuït, sense despeses ni comissions
És un compte totalment gratuït, sense despeses ni comissions d’administració ni de manteniment.
D’aquesta manera, estalviar no suposarà cap cost per a tu.

Disponibilitat total i immediata
El teu Estalvi Expansió no està subjecte a terminis ni limitat a res. Si tens un imprevist, sempre podràs
traspassar els diners que necessitis al teu compte habitual per disposar-ne de manera immediata.
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Genera el teu hàbit d’estalvi
Tenir un hàbit d’estalvi és molt important, ja que et permet disposar d’un coixí per a imprevistos
en cas que es presenti algun fet inesperat. Estalvi Expansió t’ajudarà a generar les teves rutines
perquè, de manera automàtica i sense adonar-te’n, aconsegueixis iniciar el teu hàbit d’estalvi.

Què són les rutines d’estalvi?
Són unes regles setmanals que defineixen com, quan i quant vols estalviar. Nosaltres te’n
proposarem algunes, però tu decidiràs quines vols activar o, si ho prefereixes, les podràs
personalitzar al teu gust. Aquests són els 3 tipus de regles que et proposem:

Aportacions periòdiques:
Et recomanarem un import setmanal per estalviar sobre la base dels teus ingressos mensuals i
adequat per a tu. O, si ho prefereixes, decideix tu de quina quantitat vols fer les aportacions.

Arrodoniment:
Arrodoneix l’import dels teus pagaments en compte a l’euro següent i així n’estalviaràs la diferència.
D’aquesta manera, quan vas al restaurant, pagues la compra o et passen el rebut de la llum,
estalviaràs amb l’arrodoniment de cada import fins a l’euro següent, quantitats que s’acumularan
setmanalment. No te n’adonaràs i ja estaràs estalviant.

Un extra quan plogui:
Els dies de pluja no surts tant, de manera que per què no aprofitar per estalviar una quantitat extra?
Decideix l’import que vols separar per cada dia de pluja, i s’acumularan setmanalment. Cada dissabte
separarem al teu Estalvi Expansió la suma dels dies que ha plogut de la setmana anterior. Així, els dies
de pluja deixaran de ser dies grisos i passaran a ser dies d’estalvi.
Però, a més a més, sempre hi podràs fer una aportació extraordinària, tant des del teu compte
vinculat com des de qualsevol altre compte, encara que sigui extern.

Què necessito per tenir el meu Estalvi Expansió?
Si ets client de Banc Sabadell i tens un compte a la vista amb finalitat particular, ja pots
tenir el teu Estalvi Expansió.

Què puc fer amb el meu Estalvi Expansió?
Estalviar. Res més.
Estalvi Expansió permet rebre aportacions des de qualsevol compte, encara que no sigui teu o sigui
extern, però les transferències només les podràs fer al teu compte vinculat.
Les operacions habituals com ara fer reintegraments, domiciliacions o pagaments amb targetes les
continuaràs fent amb el teu compte habitual.
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Com activo el meu Estalvi Expansió?
Per accedir al teu Estalvi Expansió has de tenir activat el servei de banca a distància. És molt fàcil i
ràpid, i ho pots fer amb només un clic. Tant a Internet amb BS Online com al mòbil, des de l’app de
Banc Sabadell, t’apareixerà un enllaç per activar-lo.
Activa’l i, immediatament, ja rebràs una proposta amb algunes rutines d’estalvi adaptades a tu.
Així, des del primer moment, ja començaràs a estalviar.
Si no disposes del servei de banca a distància, contacta amb el teu gestor habitual perquè t’ajudi
amb el procés d’activació.

T’ajudem a estalviar?
Entra a bancsabadell.com o utilitza la nostra app
per activar el teu Estalvi Expansió o, si ho prefereixes,
sol·licita una cita amb el teu gestor habitual.
Sense adonar-te’n, ja estàs a punt d’estalviar.
@Sabadell_Help
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