
BANC SABADELL ABONA 3.770 EUROS
A 276 COL·LEGIATS

Entre els avantatges que han fet possible l’acord entre el Col·legi de Logopedes de Catalunya i
Banc Sabadell, destaquem la devolució del 10% de les quotes del col·lectiu als membres que
siguin titulars d’un Compte Expansió PRO, en qualsevol de les seves modalitats professionals,
amb un límit de 100 euros anuals per compte, amb la quota domiciliada. Banc Sabadell ha
abonat aquest any a 276 col·legiats un total de 3.770 euros, corresponents a les quotes de
l'any 2015.

L’acord entre ambdues entitats ofereix a tots els membres del seu col·lectiu la possibilitat
d’accedir a serveis financers i professionals de primer nivell en condicions molt avantatjoses.

Per a l’operativa particular disposa, entre d'altres, del Compte Expansió PRO, que no té
comissions d’administració ni de manteniment, retorna el 3% dels principals rebuts domèstics
domiciliats (fins a 20 euros al mes) i ofereix serveis sense comissions: transferències nacionals
en euros, ingressos de xecs en euros domiciliats en entitats financeres espanyoles i targeta de
crèdit i dèbit gratuïtes.

Per al despatx professional també hi ha el Compte Expansió Negocis PRO, amb els mateixos
avantatges i, a més, condicions de privilegi en altres serveis com TPV, assegurances i
finançament.

Banc Sabadell ofereix diversos tipus de Compte Expansió: PRO, Negocis PRO, Plus PRO,
Premium PRO i Empreses PRO, en un esforç per proporcionar, a més dels avantatges comuns,
altres serveis diferenciats en funció de cada client.

Aquesta possibilitat està oberta a tots els col·legiats. Si li cal informació addicional, només s’ha
de posar en contacte amb la seva oficina habitual o trucar al 902 383 666.
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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.


