Descobreixi
què significa
treballar en PRO
dels membres de
l'Associació
Ceramistes de
Catalunya.

El banc de les millors empreses. I el teu.

Treballar en PRO del seu negoci és ser sempre darrere per
PROposar-li solucions financeres pensades per ajudar-lo a
fer que la seva empresa creixi.

Per això li presentem el Compte

Expansió Negocis PRO,
OT15661 - 290044 - Abril de 2014. Condicions revisables en funció de l’evolució del mercat. S’aplicaran les que estiguin en vigor al banc en el moment de la formalització.

el compte pensat per tal que despatxos
professionals, autònoms, comerços i petites
empreses es facin grans.
Li abonem el

10%

de la seva quota d'associat. Fins a un màxim de 100 euros anuals per
compte, amb la quota domiciliada.

0

comissions d’administració i manteniment.

Finançament
a la mida del seu negoci.

TPV

en unes condicions preferents.

I la targeta de crèdit i la de dèbit gratis1, rènting, lísing i préstecs en unes
condicions preferents, servei d’assistència jurídica telefònica i portal web
exclusiu inclòs2, ofertes financeres preferents per als seus empleats i
molts avantatges més…

Però com que no és el mateix dir-ho que fer-ho, preferim,
precisament, posar-nos a treballar i reunir-nos amb vostè
a l’oficina del grup�Banc�Sabadell que tingui més a la vora.
Truqui’ns al 902�383�666 o entri a bancsabadell.com.

------------------------------------------1. Vàlid per a una targeta de dèbit i una de crèdit per titular i autoritzat.
2. Cost gratuït en el cas de franquícies i col·lectius professionals amb conveni
Banc�Sabadell.
Les excel·lents condicions esmentades anteriorment del Compte Expansió Negocis es
mantindran mentre es compleixi com a mínim un dels requisits següents: un càrrec en
concepte d’emissió de nòmina, un càrrec en concepte d’assegurances socials, un
càrrec en concepte d’impostos o dos càrrecs en concepte de rebuts. Si al tercer mes
no es compleixen aquestes condicions, automàticament el Compte Expansió Negocis
passarà a ser un compte estàndard.

