1 de Juliol de 2022

COL·LEGI DE POLITÒLEGS I SOCIÒLEGS DE
CATALUNYA
Solucions per a l'economia personal
SOLUCIONS
EXCLUSIVES

Bonificació 10% 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 Sabadell PRO fins a un màxim de 50 euros per compte, per a quotes
domiciliades a Banc Sabadell, per a nous clients de captació. La bonificació es realitzarà un
únic any per a les quotes domiciliades durant els 12 primers mesos, comptant com a
primer mes, el de l'obertura del compte. El pagament es realitzarà en compte el mes
següent dels 12 primers mesos.

Targeta de crèdit amb la imatge del col·lectiu
Targeta de crèdit VISA CLASSIC amb disseny corporatiu, exclusiva per als col·legiats i
associats i SEMPRE GRATUÏTA, amb un crèdit mensual de 1.000 euros ampliables.*
*Tots els préstecs i crèdits estan subjectes a estudi.

AutoRenting
Amb el AutoRenting (servei de rènting cotxes de Banc Sabadell), vostè només ha de triar
el vehicle. Ens encarreguem de tota la resta, garantint-li també que continua estalviant i
pot tornar a estrenar cotxe al venciment del seu rènting.
Inclou tots els serveis del seu automòbil en una única solució integral:
l Revisions, manteniment i avaries en tallers oficials de marca.
l

Canvi de pneumàtics, de primeres marques cada 40.000 Km.

l

Assistència en carretera des del Km. 0

l

L'assegurança a tot risc sense franquícia i sense distinció de conductor.

l

Quota única al mes.

l

Impost de matriculació, municipals i ITV.

Avantatges:
l

Converteixi les despeses inesperades del vehicle en una quota fixa de mobilitat.

l

No perdi liquiditat, eviti l'elevat desemborsament inicial que suposa la compra d'un
vehicle.
Com a empresa o autònom, pot deduir-se fins al 100% de la quota fiscalment.

l

La tranquil·litat d'accedir a un cotxe nou, amb els últims avanços en tecnologia,
seguretat i confort.
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.
l
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SOLUCIONS
PER A
PARTICULARS

Compte Sabadell PRO
El compte que tracta amb rigor i serietat els diners dels professionals.
l

Zero Comissions d'administració per apunt.

l

Transferències en euros que realitzi a través d'Internet, sense comissions, tant
nacionals com a països de l’EEE (no immediates).
Zero comissions: per la negociació i la compensació de xecs en euros, domiciliats en
una entitat de crèdit financera espanyola.
Sense condicions d’accés
Per poder contractar i mantenir el Compte Sabadell PRO no cal domiciliar la nòmina, ni
tenir-hi ingressos periòdics o contractar productes addicionals.
Targeta de dèbit i de crèdit Classic gratuïtes.
Una targeta de crèdit i una targeta de dèbit sense comissió d’emissió ni de manteniment
per a cada titular, amb el servei Protecció Targetes associat i amb una assegurança
d'accidents en viatge de fins a 120.000 euros.
Retirada d'efectiu gratuïta en una àmplia xarxa de caixers.
En els caixers de Banc Sabadell les retirades a dèbit són gratuïtes per a qualsevol
import.
Per a operacions a dèbit d’un import igual o superior a 60 euros en caixers de les
principals entitats adherides a la xarxa EURO 6000: Abanca, Ibercaja, Kutxabank,
Unicaja Banco, CajaSur, Caixa Ontinyent, Colonya Caixa Pollença.
Compte d'estalvi gratuït*
En contractar el Compte Sabadell PRO pot disposar també del Compte Estalvi Sabadell,
que li facilita anar estalviant a poc a poc, gairebé sense adonar-se'n. Pot personalitzar
les seves rutines d'estalvi a través del servei de banca a distància.
Com funciona la comissió de manteniment del Compte Sabadell PRO
El Compte Sabadell PRO destaca per la seva flexibilitat, i la comissió de manteniment
s'adapta en funció de la vinculació que tingui amb el Banc; pot ser des de 240 euros a
l'any (60 euros al trimestre) fins a arribar a reduir-se a 0 euros.
A continuació, li detallem els diferents supòsits de bonificació i quins requisits ha de
complir per a assignar-li cada tarifa. Així sabrà la comissió que li correspon i veurà què
pot fer per arribar a reduir-la a 0 euros.

l
l

l

l

l

l
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l

Com reduir la comissió del teu compte
Comissió de 0 euros
Perquè la comissió sigui de 0 euros només cal que compleixi un dels següents
requisits:
• Ser titular de Fons d’inversió i/o Plans de pensions individuals, Plans de previsió
assegurats o Plans de previsió social individual amb saldo mitjà mensual total superior
a 25.000 euros.
• Tenir contractada una hipoteca, un préstec o crèdit personal o un rènting i, a més,
una assegurança lliure o combinada.
• Tenir contractades tres assegurances lliures o combinades.
• Tenir entre 18 i 29 anys. Només per ser jove podrà gaudir del seu Compte Sabadell
PRO amb 0 comissions de manteniment.
Comissió de 10 euros al trimestre
Només ha de complir un dels següents requisits:
• Ser titular de Fons d’inversió i/o Plans de pensions individuals, Plans de previsió
assegurats o Plans de previsió social individual amb saldo mitjà mensual total superior
a 10.000 euros.
• Tenir contractades dues assegurances lliures o combinades.
Comissió de 20 euros al trimestre
S'aplicarà si compleix un dels següents requisits:
• Ser titular de Fons d'inversió i/o plans de pensions individuals, plans de previsió
assegurats o plans de previsió social individual amb saldo mitjà mensual total entre
3.000 i 10.000 euros.
• Tenir domiciliada al compte una nòmina o tenir un ingrés regular mensual d'un
import mínim de 700 euros, amb exclusió dels ingressos procedents de comptes oberts
al grup Banc Sabadell a nom del mateix titular, i:
- Tenir una assegurança lliure o combinada.
- O tenir dos rebuts domiciliats de consum domèstic al compte.
- O haver fet un mínim de dues compres al mes amb la seva targeta de crèdit i
carregada al Compte Sabadell PRO en els darrers tres mesos.
Comissió de 60 euros al trimestre
Si no compleix cap dels requisits indicats anteriorment.
Ha de tenir en compte que tots els productes que l'indiquem, és a dir, els fons
d'inversió, plans de pensions i de previsió, hipoteques i préstecs, rènting i
assegurances lliures o combinades, han d'estar contractats amb una empresa de Banc
Sabadell o comercialitzats a través del Banc.
Rendibilitat: el Compte Sabadell PRO no està remunerat, és a dir, que la seva rendibilitat
és del 0 % TIN.
La TAE varia en funció de la comissió de manteniment que s'apliqui, entre 0 % i -9,260
%.**

*Pot configurar les seves rutines d'estalvi des del Compte Estalvi Sabadell vinculat al teu Compte Sabadell PRO. La
rendibilitat del compte és del 0 % TAE, calculada per a un supòsit en què es mantingui de manera constant
durant 1 any un saldo mitjà de 2.500 euros, aplicant un TIN del 0 % i la comissió d'administració i de
manteniment del compte de 0 euros/any. La liquidació del compte es realitza amb una periodicitat trimestral.
**TAE: -9,260 %, calculada per a un supòsit en què es mantingui de manera constant durant 1 any un saldo mitjà
de 2.500 euros, aplicant un TIN del 0 % i la comissió d'administració i de manteniment del compte de 240
euros/any (60 euros/trimestre).
TAE: -3,1618 %, calculada per a un supòsit en què es mantingui de manera constant durant 1 any un saldo mitjà
de 2.500 euros, aplicant un TIN del 0 % i la comissió d'administració i de manteniment del compte de 80
euros/any (20 euros/trimestre).
TAE: -1,590 %, calculada per a un supòsit en què es mantingui de manera constant durant 1 any un saldo mitjà
de 2.500 euros, aplicant un TIN del 0% i la comissió d'administració i de manteniment del compte de 40
euros/any (10 euros/trimestre).
TAE: 0 %, calculada per a un supòsit en què es mantingui de manera constant durant 1 any un saldo mitjà de
2.500 euros, aplicant un TIN del 0 % i la comissió d'administració i de manteniment del compte de 0 euros/any
(0 euros/trimestre).
En tots els casos, la liquidació del compte s'executa amb periodicitat trimestral.
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SOLUCIONS DE
PAGAMENT I
BANCA A
DISTANCIA

Servei de banca a distància
Disposa de Sabadell Online perquè pugui operar amb comoditat des de casa, les 24 hores
del dia, els 365 dies de l'any.
-Sabadell Mòbil. App gratuïta per operar fàcilment des del mòbil o tauleta.
-Bizum. Per pagar les compres diàries amb el mòbil, enviar o sol·licitar diners als contactes
donats d'alta a Bizum.
-Instant Money. Per retirar diners en qualsevol caixer de Banc Sabadell sense fer servir la
targeta.
-Servei d’alertes: L’avisem de l'abonament de la nòmina o de la pensió i dels càrrecs en les
seves targetes, li enviem alertes de seguretat, l'informem sobre la devolució d'Hisenda i, a
més, podrà seleccionar totes les alertes addicionals que vulgui.

Targetes
Una forma de pagament amb la qual pot operar de manera còmoda i segura tant a Internet
com en milions de caixers automàtics a tot el món.
Targeta de crèdit Visa Classic Professional BS, gratuïta el primer any*. Incorpora:
l

Assegurança d'accidents de fins a 120.000 euros.

l

Possibilitat d’ajornar el saldo pendent.

Targeta de dèbit BS Card, gratuïta el primer any*.
Targeta de crèdit Visa Or Professional BS, gratuïta el primer any. Incorpora:
l

Assegurança d'accidents de fins a 600.000 euros.

l

Possibilitat d’ajornar el saldo pendent.

l

Una assegurança d’assistència personal i al vehicle en viatge.

* En cas de disposar d’un compte de la gamma Expansió, serà sempre gratuïta.

SOLUCIONS
D'ESTALVI I
INVERSIÓ

Pla Estalvi
Un bon pla que només té avantatges:
l

l
l

Estalviarà amb facilitat, ja que hi podrà fer aportacions periòdiques a partir de només 30
euros. A més a més, hi pot fer aportacions extraordinàries quan vulgui.
Tindrà una rendibilitat 100% garantida.
Gaudirà d’una disponibilitat total del seu saldo acumulat, en qualsevol moment i sense
cap penalització ni comissió.

Producte contractable només per residents a Espanya.
Pla Estalvi Trimestral és una assegurança de vida-estalvi, subjecta als termes i condicions contractats en la pòlissa,
de BanSabadell Vida, S.A. de Seguros y Reaseguros NIF A08371908 i domicili al carrer Isabel Colbrand nº 22, 28050
Madrid, inscrita al R.M. de Madrid i Registre d’Entitats Asseguradores de la DGSiFP, amb la clau C-0557. Mediats
per BanSabadell Mediación, Operador de Banca-Seguros Vinculado del Grupo Banco Sabadell, S.A., NIF A03424223,
domicili a l’avinguda Óscar Esplá, 37 , 03007 Alacant, inscrita al R.M. d'Alacant i al Registre Administratiu de
distribuidors d'assegurances i reassegurances de la DGSiFP amb la clau núm. OV-0004, actuant per a BanSabadell
Vida, S.A. de Seguros y Reaseguros, que té concertada una assegurança de responsabilitat civil conforme al que es
disposa en la normativa de distribució d'assegurances i reassegurances privades vigent a cada moment. Pot
consultar les entitats asseguradores amb les que BanSabadell Mediación ha celebrat un contracte d’agència
d’assegurances a la web www.bancsabadell.com/BSMediacion.

Plans Personalitzats de Futur
Per planificar, personalitzar i gaudir del seu futur. Perquè el millor moment per construir la
seva jubilació és avui, li oferim els Plans Personalitzats de Futur, una àmplia gamma de
solucions d'estalvi i inversió per donar resposta a totes les seves necessitats per millorar la
seva jubilació.
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Fons d'inversió
Posem a disposició seva una oferta àmplia i variada de fons d’inversió, per tal que pugui
triar el fons o la combinació de fons que s’adapta millor al seu perfil i necessitats, sempre
amb el nostre assessorament.

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

SOLUCIONS DE
FINANÇAMENT

Préstec Bestreta Nòmina
Li avancem la seva nòmina mensual sense cobrar-li interessos (TAE: 3,510% - TAE:
12,817% interval significatiu), sense comissions d’estudi ni de cancel·lació.
l Import màxim nòmina d'un mes.
l

Termini de devolució d'1, 3 o 6 mesos*.

l

Tipus d’interès: 0%. TAE a determinar en funció del termini. Sense interessos.

Condicions aplicables amb nòmina domiciliada, antiguitat a l'empresa superior a 6 mesos i per a clients amb
antiguitat superior a 6 mesos.
(*) El càlcul de la TAE inclou una comissió d’obertura fixa en funció del termini (1 mes - 10 € / 3 mesos - 20 € / 6
mesos - 30 €).
TAE del 3,510% per a un import sol·licitat de 3.000 € a retornar en 6 mesos, amb un tipus d’interès del 0 % nominal
anual i amb una quota mensual de 500 €. Import total degut: 3.030 euros. El càlcul de la TAE inclou la comissió
d'obertura de 30 euros i la comissió d’estudi del 0 %. Cost total del préstec: 30 euros.
TAE del 12,817% per a un import sol·licitat de 1.000 € a retornar en 1 mes, amb un tipus d’interès del 0 % nominal
anual i amb una quota mensual de 1.000 €. Import total degut: 1.010 euros. El càlcul de la TAE inclou la comissió
d'obertura de 10 euros i la comissió d’estudi del 0 %. Cost total del préstec: 10 euros.
Per calcular aquest préstec:
S'utilitza el sistema d'amortització francès, que es caracteritza per ser un sistema de quotes d’amortització
constants.
La concessió, la quantitat i el termini de cada operació sol·licitada vindran determinats i estaran condicionats pels
criteris de risc del banc.
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Préstec Personal Sabadell PRO
Un préstec que posa al seu abast de manera àgil i còmoda el finançament dels seus
projectes a curt o mitjà termini, amb unes comissions molt avantatjoses per al seu col·
lectiu.
l Pot sol·licitar fins a 60.000 euros. Fins a 30.000 euros de manera immediata*.
l
l
l
l

l

Un tipus d’interès avantatjós que li permetrà pagar sempre la mateixa quota i evitar així
variacions imprevistes.
Podrà retornar-lo en un màxim de 96 mesos i, si ho desitja, no començar a pagar fins al
cap de 3 mesos.
Sense comissió d'estudi, ni compensació de reemborsament anticipat. 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 màxim. Perquè hi ha coses que no poden esperar i
requereixen una resolució simple i àgil.
I si l'import sol·licitat és fins a 30.000 euros, vostè podrà disposar dels seus diners de
manera immediata a partir de l’acceptació de l’operació. Així de simple. Així de còmode.

Per a clients amb antiguitat superior a 6 mesos.
* Vàlid per a préstecs amb garantia personal a persones físiques (exclosa la finalitat empresarial i professional)
d’imports fins a 30.000 euros en les condicions establertes a la Carta de compromís d’abonament immediat del
Préstec Personal Sabadell PRO, que pot consultar a la seva oficina i al nostre web. Els terminis de resposta de
l’acceptació o la denegació de la concessió del préstec són tenint en compte els dies que siguin laborables per a
l’oficina que tramiti l’operació i comptats a partir del moment en què el client, degudament emplenada la sol·licitud,
faciliti la documentació que li requereixi el banc per valorar el risc i avaluar l’operació i, addicionalment, en el cas de
no clients, prèvia alta efectiva 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 termini comptarà a partir del moment en què es formalitzi la pòlissa
de préstec. Per a imports superiors a 30.000 euros, no són aplicables les condicions establertes a la Carta de
compromís d’abonament immediat del Préstec Personal Sabadell PRO.

Préstec Curs
Pot finançar la totalitat o part de cursos escolars, estudis universitaris, cursos d’idiomes,
un curs d’especialització o l’assistència a un seminari, sense preocupacions econòmiques i
disposant de tot el que necessiti.
A més d’ajudar-lo a finançar el cost total del curs, inclou el finançament de les despeses
relacionades (matrícula, material, estada, trasllat).
Característiques

l

Import: el cost total dels seus estudis fins a 18.000 euros. Inclou finançament d’altres
despeses relacionats amb els estudis, com material, estada...
Termini: fins a 1 any (12 mensualitats).

l

Amortització en 12 quotes l’any.

l

Tipus d'interès fix: 5,00%. TAE des de 6,10%*

l

Comissió d'obertura: 0,50%

l

Comissió d'estudi: 0,00%

l

La TAE pot variar en funció del termini de devolució.
* TAE mínima del 6,10% per a un import sol·licitat de 6.000 euros, que cal retornar en 12 mesos, a un tipus d’interès
del 5,00% nominal anual, amb 11 quotes mensuals de 513,65 euros i 1 última quota de 513,58 euros. Import total
degut: 6.193,73 euros. El càlcul de la TAE inclou la comissió d’obertura del 0,50% i la comissió d’estudi del 0%.
TAE màxima del 8,33% per a un import sol·licitat de 6.000 euros, que cal retornar en 3 mesos, a un tipus d’interès
del 5,00% nominal anual, amb 3 quotes mensuals de 2.016,69 euros. Import total degut: 6.080,07 euros. El càlcul
de la TAE inclou la comissió d’obertura del 0,50% i la comissió d’estudi del 0%.
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Préstec Estudis
Per finançar la formació universitària, estudis de postgrau o estudis professionals.
Posem a la seva disposició un finançament flexible i complet: estudiem cada cas i adaptem
el finançament a les seves necessitats, amb la possibilitat de finançar la totalitat del curs i
les despeses relacionades.
A més d’ajudar-lo a finançar el cost total del curs i les despeses relacionades, li oferim la
possibilitat de disposar dels diners a mesura que els necessiti.
l Tipus d'interès fix: 5,00%, TAE des de 5,20% fins a 5,47%*
l

Import: el cost total dels estudis.

l

l

Termini: des de 2 fins a 10 anys. Amortització en 12 quotes l’any. Possibilitat de període
de carència a la devolució del capital fins a 5 anys.
Comissió d'obertura: 0,50%

l

Comissió d'estudi: 0,00%

l

Disposicions: si el pagament dels seus estudis es fa a l’inici de cada curs escolar, pot
sol·licitar que el préstec es faci en diferents quantitats parcials de l’import sol·licitat.
D’aquesta manera, només paga interessos sobre l’import utilitzat.

La concessió, la quantitat i el termini de cada operació sol·licitada seran determinats i estaran condicionats pels
criteris de risc del banc.
* Per al càlcul de la TAE s'utilitza el sistema d'amortització francès. La TAE pot variar en funció del termini
d'amortització.
Exemples:
TAE 5,20% per a un Préstec Estudis de 10.000 euros, amb una única disposició, en un termini de 120 mesos amb un
tipus d’interès del 5,00% i 60 mesos de carència de capital. Quota mensual per als 5 primers anys: 41,67 euros.
Quota mensual resta d'anys 188,71 euros i una última quota de 188,85 euros. Import total degut: 13.872,94 euros
dels quals 3.822,94 euros són interessos. El càlcul de la TAE inclou la comissió d’obertura del 0,50% i la comissió
d’estudi del 0%. Cost total: 3.872,94 euros.
TAE 5,47% per a un Préstec Estudis de 1.000 euros, amb una única disposició, en un termini de 24 mesos amb un
tipus d’interès del 5,00% i 12 mesos de carència de capital. Quota mensual 1er any 4,17 euros. Quota mensual 2on
any 85,61 euros i una última quota de 85,59 euros. Import total degut: 1.082,34 euros dels quals 77,34 són
interessos. El càlcul de la TAE inclou la comissió d’obertura del 0,50% i la comissió d’estudi del 0%. Cost total: 82,34
euros.

Crèdit PRO
Posem a la seva disposició una pòlissa de crèdit professional en condicions preferents
perquè pugui mantenir la seva tresoreria personal equilibrada al llarg de tot l’any i pagar
interessos només si la utilitza.
l Import màxim: 25.000 euros.
l

Termini: fins a 5 anys.

l

Tipus d'interès: 5,25. TAE: 6,08%*

l

Comissió d'obertura: 0,50%

l

Comissió de revisió anual: 0,60%

l

Comissió d'estudi i no disposició: 0,00%

* TAE 6,08% per a un import total de crèdit de 25.000 euros a retornar en 5 anys a un tipus d'interès fix del 5,25%
nominal. Les liquidacions són mensuals i es fan l'últim dia del mes natural i el dia de venciment de la pòlissa. El
càlcul de la TAE es realitza amb una disposició total del crèdit (25.000 euros) el dia de la concessió amb
amortització de la mateixa al venciment dels 5 anys.
En un exemple on el període de liquidació s'inicia l'01/01/2021 i finalitza l'01/01/2026:
21 liquidacions de 109,38 euros: la primera al gener de 2021, i les restants els mesos d'abril, juny, setembre i
novembre de cada any; 34 liquidacions de 113,02 euros: hi ha 6 liquidacions a l'any en els mesos de març, maig,
juliol, agost, octubre i desembre i addicionalment 4 liquidacions al mes de gener a partir de 2022.
4 liquidacions de 102,08 euros (el febrer de 2021, 2022, 2023 i 2025), 1 liquidació de 25.0003,65 euros.
Import total degut: 32.382,36 euros. Cost total del crèdit: 7.382,36 euros, dels quals 6.657,36 euros corresponen a
interessos. El càlcul inclou una comissió d'obertura del 0,50% i una comissió de revisió anual del 0,60%.
La concesió, la quantitat, el termini i les condicions de tipus d'interès (primer any i la resta d'anys) estan subjectes a
l'anàlisi de risc per part de Banc Sabadell. Aquestes condicions poden variar en funció del resultat de l'anàlisi de risc.

Pot fer extensiva aquesta oferta als seus empleats i familiars de primer grau
Condicions revisables en funció de l'evolució del mercat. S'aplicaran les que estiguin en vigor al banc en el moment de la formalització.
Tots els préstecs i crèdits estan subjectes a estudi.
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Línia de crèdit Sabadell
Una línia de crèdit per disposar d'uns diners extra i utilitzar-los, totalment o parcial, de
manera immediata. Podrà disposar-ne a través del seu servei de banca a distància, sense
paperassa i sense comissions d'obertura o estudi.
Per a una Línia de crèdit Sabadell de 2.000 euros a retornar en 12 mesos: 11 quotes de 183,25 euros i una
última quota de 183,19 euros. Cost total del crèdit: 198,94 euros. Tipus d’interès: 17,88 %. TAE (Taxa Anual
Equivalent): 19,42 % Import total dels interessos: 198,94 euros. Import total degut: 2.198,94 euros.
Per a una Línia de crèdit Sabadell de 5.000 euros a retornar en 12 mesos: 11 quotes de 458,12 euros i una
última quota de 458,04 euros. Cost total del crèdit: 497,36 euros. Tipus d’interès: 17,88 %. TAE: 19,42 %
Import total dels interessos: 497,36 euros. Import total degut: 5.497,36 euros.
Per al càlcul de la quota a pagar s'utilitza el sistema d'amortització francès, que es caracteritza per ser un sistema
de quotes constants.
La contractació d'una Línia de crèdit Sabadell requereix el coneixement previ de les condicions contractuals. Pots
consultar les condicions generals del contracte a bancsabadell.com, a l’apartat de finançament.
L'activació de la Línia de crèdit Sabadell requereix l'acceptació de les condicions contractuals, de manera expressa o
tàcita, de tots els titulars del compte en cas que siguin més d'un. El límit de crèdit inicial és comú, independentment
del nombre de titulars del compte, revisable mensualment i variable d’acord amb les condicions específiques de la
Línia de crèdit Sabadell; els titulars poden disposar del crèdit de manera indistinta i solidària. El límit mensual pot ser
des de 2.000 fins a 5.000 euros i els terminis de devolució de la disposició poden ser de 3, 6, 9, 12, 18 i 24 mesos.
Comissió d'obertura del 0,00 %. Comissió d'estudi del 0,00 %. Comissió per cancel·lació anticipada del 0,00 %.
Oferta vàlida fins al 30/06/2023.

Pot fer extensiva aquesta oferta als seus empleats i familiars de primer grau
Condicions revisables en funció de l'evolució del mercat. S'aplicaran les que estiguin en vigor al banc en el moment de la formalització.
Tots els préstecs i crèdits estan subjectes a estudi.
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