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Treballem en PRO
dels PROfessionals
A Banc Sabadell treballem pensant en els PROfessionals.
Per això mantenim un acord de col·laboració amb la teva Associació Professional per oferir-te uns
avantatges exclusius en la contractació de productes financers.

Solucions que faciliten els pagaments i proporcionen seguretat
Percentatge de comissió per operació:

La comissió que s’aplicarà per a les operacions nacionals de TPV és del 0,35 %, amb revisió
semestral i vinculació de productes. Quota de manteniment mensual de 4,50 euros1 sense import
mínim per operació.

Tarifa plana mensual:

Pagaràs cada mes la mateixa quota, sempre i quan no s’excedeixi de la facturació anual establerta2.
- Facturació anual fins a 20.000 €/any, quota mensual de 9 €/mes.
- Facturació anual de 20.001 €/any a 40.000 €/any, quota mensual de 18 €/mes.
- Facturació anual de 40.001 €/any a 80.000 €/any, quota mensual de 36 €/mes.
- Facturació anual de 80.001 €/any a 120.000 €/any, quota mensual de 54 €/mes.
- Facturació anual de 120.001 €/any a 240.000 €/any, quota mensual de 108 €/mes.
A més a més, tindràs disponible, entre altres serveis:
• Àmplia gamma de TPV adaptables a les teves necessitats (fixos, integrats, mòbils, virtuals…)
• Servei de pagament amb divisa: permet fer l'operació en la moneda original d'emissió de la targeta
(divisa no euro) cosa que et pot comportar uns beneficis importants (cessió estàndard del 0,50 % de
la compra si es fa en divisa). Tenim a la teva disposició un adhesiu diferenciat del servei.
• Acceptació de pagaments de targetes Visa, MasterCard, Maestro, Electrón, Diners Club, American
Express, JCB i China Union Pay.
Per a comerços amb alta concentració de compres fetes amb targetes emeses fora de la zona euro o targetes d’empresa i per oferta TPV virtual, consulta la tarifa amb
l’oficina.
1. Amb el Compte Expansió Negocis PRO i el Compte Expansió Negocis Plus PRO, quota gratuïta els sis primers mesos.
2. L’excés de facturació es cobrarà al 1,10 %. Contempla només un TPV gratuït per comerç. Los TPV addicionals tindran una quota de manteniment de 3 euros al mes.
Oferta per a tot tipus de comerços excepte TPV virtuals, consultar tarifa específica.

Per a més informació o fer-te client de Banc de Sabadell contacta amb un gestor especialitzat e
identificat com a membre del teu col·lectiu professional:

sabadellprofesional.com

900 500 170

nou client

