Sabadell Negocis

D’especialista
a especialista.

Tu ets especialista en el teu negoci. Nosaltres ho som en
acompanyar-te i assessorar-te per oferir-te les solucions que
necessites en cada moment, amb una oferta de productes i
serveis especialitzada1, diferenciada i adaptada a cada
moment vital del teu negoci farmacèutic.
Perquè només així, escoltant-te i entenent el que necessita
el teu sector, podem ajudar-te a prendre les millors decisions
econòmiques i a aconseguir tot el que et proposis.

PUBLICITAT

Finançament a la mida
de la teva farmàcia2
Per a tot allò que la teva farmàcia necessiti en qualsevol moment
• Si estàs pensant a obrir una nova farmàcia
o a comprar una llicència ja existent,
consulta les nostres condicions preferents de
préstecs. Un equip d’experts en operacions
de compravenda de farmàcies valorarà la teva
operació amb tot detall.
• Sabem que estar a l’última i ampliar o renovar
l’equipament és important per a la continuïtat
i per a la diferenciació del teu negoci. Per
això hem desenvolupat dues solucions
específiques per al teu sector:
- Amb FarmaRenting podràs renovar robots,
impressores, equips de laboratori, creu
lluminosa i retolació, etc. sense necessitat
de destinar total o parcialment els recursos
del negoci.
- I amb Leasing Farmàcies, a més de
mobiliari també podràs finançar la compra
del local, al 100 % de la inversió, amb opció
de compra al venciment i amb l’avantatge
de diferir el pagament de l’IVA a les quotes
durant la durada del contracte.

• El pagament de les factures o dels impostos
no t’ha de preocupar. Amb la pòlissa de crèdit
sense interessos (TIN 0 % - TAE des de 3,09 %
fins a 5,26 %)3 podràs cobrir les teves
necessitats puntuals de tresoreria.
• Maximitza el teu temps, les condicions
de compra i el teu finançament. Amb
BS Confirming hi guanyes tu i també hi
guanya el teu proveïdor.
Avantatges per a la teva farmàcia:
- Simplificació de la gestió administrativa
de factures. Arribada la data, nosaltres
gestionem el pagament als teus proveïdors.
- Obtenció de descomptes en les compres
pel pagament immediat.
- Gestió integral online mitjançant
Confirminline.com
Avantatges per als teus proveïdors:
- Obtenció de liquiditat mitjançant el
finançament anticipat dels teus pagaments,
i sense anàlisi de risc per a aquests.

La tranquil·litat de tenir el teu
negoci correctament protegit
La millor protecció front danys, pèrdues o robatoris
La nostra prioritat és que la teva farmàcia disposi de l’assegurança que protegeixi adequadament
el teu patrimoni. És per això que l’Assegurança Protecció Comerços i Oficines4 t’ofereix cobertures
específiques que s’adaptin al teu negoci farmacèutic, com ara:
-D
 eteriorament dels continguts de cambres frigorífiques o impossibilitat d’emetre receptes
electròniques, a causa d’una avaria elèctrica.
- Trencament del rètol de la creu, per acte vandàlic o accident.

Indicador aplicable al Compte Expansió Negocis Plus.

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.

El dia a dia de la teva farmàcia. Solucions per
gestionar l’efectiu i el cobrament amb targetes
Els teus clients podran pagar amb targeta qualsevol import,
fins i tot, si cal, a casa seva.
I és que fins i tot un xarop es pot cobrar amb
els nostres TPV. Disposem d’una àmplia
gamma de TPV que s’adapta a la teva
farmàcia, ja sigui per a cobraments al local,
venda de productes de cura personal online o
fins i tot en el domicili del client.

Amb una oferta molt competitiva, exclusiva
per al teu sector 5
- 0,30 % de comisisó per operació en targetes
particulars, amb un mínim de 0,07 euros.
I amb el millor servei tècnic. Instal·lació en 48
hores, assistència les 24 hores, els 7 dies de
la setmana, trucant al 902 365 650 o fins i tot
enviant un WhatsApp al +34 965 050 718.

Si la teva farmàcia està de guàrdia, el teu banc també
Perquè sabem que un gran volum de les
vendes es realitza en efectiu i que, per a tu,
és important tenir agilitat i facilitat en la seva
gestió, amb la Targeta Cash IN podràs realitzar
els ingressos d’efectiu, les 24 hores del dia i
els 365 dies de l’any, sense necessitat d’entrar

a l’oficina i mitjançant els caixers de Banc
Sabadell d’una manera simple, ràpida i còmoda.
Pots ingressar sense sobre fins a 15.000 euros.
A més, gaudiràs durant un any del servei
totalment gratuït 6.

Tota l’operativa bancària sense comissions,
en un únic compte
Beneficia’t de tots els seus avantatges des del primer dia
Si has de realitzar el pagament a tercers per transferència el Compte Expansió Negocis Plus7 t’ho
permet fer de manera gratuïta8. I a més:
- Sense comissions d’administració i
de manteniment. Rendibilitat 0 % Tipus
Interès Nominal (TIN), 0 % Taxa Anual
Equivalent (TAE).

- Targetes gratuïtes, també en la modalitat
Platinum, sense comissió d’emissió ni
de manteniment per titular o autoritzat
del compte.

I a més, beneficis addicionals per pertànyer a un col·lectiu professional9
amb conveni signat amb Banc Sabadell.

Indicador aplicable al Compte Expansió Premium.

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.

Gestionem els teus diners
com ho fem amb el teu negoci
Amb especialistes que vetllen per i per al teu patrimoni.
En l’àmbit particular, igual que en l’àmbit professional, envoltar-se d’un bon equip és fonamental. Per
això a Banc Sabadell tens al teu costat un equip d’especialistes, que t’ofereix una gestió personal i
l’assessorament expert de les solucions que requereixis per gestionar el teu patrimoni, com ara fons
d’inversió, plans de pensions o productes estructurats, entre d’altres10.
I si el que vols és un compte que solucioni
les teves necessitats financeres i no tingui
comissions, el Compte Expansió Premium11
està pensat per a tu i la teva família

Sense comissions.
• D’administració ni de manteniment del teu
compte. Rendibilitat: 0 % TAE, 0 % TIN.
• Per les transferències en euros que facis
a través d’Internet, tan nacionals com a
països de l’EEE (no immediates).
• Targeta Or sense comissions, ni d’emissió
ni de manteniment.

Demana una cita amb un gestor especialista
en el teu sector mitjançant aquest codi o a
bancsabadell.com/farmacies

1. Oferta vàlida fins al 30/06/2022 per a autònoms, comerços i petites empreses.
2. La concessió, la quantitat i el termini de cada operació sol·licitada seran determinats i estaran condicionats pels criteris de risc del banc.
3. Tipus d’interès 0,00 % Les disposicions són sense interessos. TAE Des del 3,09 % fins al 5,26 %. Import des de 3.000 euros fins a
30.000 euros. Termini 12 mesos. Comissió d’obertura 3,00 % (mínim 150 euros).
El càlcul de la TAE (Taxa Anual Equivalent) pot variar en funció de l’import de l’operació i de la comissió d’obertura del 3 % (amb un mínim
de 150) que no es finança. Comissió d’estudi del 0,00 % i comissió de no disposició del 0,00 %. Les liquidacions d’interessos són mensuals
i es fan l’últim dia del mes natural i el dia del venciment de la pòlissa. El sistema d’amortització del capital del crèdit és a venciment.
Exemples de càlcul:
TAE: 3,09 % per un import total de crèdit de 30.000 euros a tornar en 1 any a un tipus d’interès fix del 0,00 % nominal (TIN). En un exemple
amb inici del període de liquidació l’01/12/2021. Comissió d’obertura 900 euros (3 %). Interessos totals: 0 euros. Cost total del crèdit:
900 euros. Import total degut: 30.900 euros. Capital a tornar al venciment de l’01/12/2022: 30.000 euros.
TAE: 5,26 % per un import total de crèdit de 3.000 euros a tornar en 1 any a un tipus d’interès fix del 0,00 % nominal (TIN). En un
exemple amb inici del període de liquidació l’01/12/2021. Comissió d’obertura 150 euros (3 %, mínim 150 euros). Total d’interessos:
0 euros. Cost total del crèdit: 150 euros. Import total degut: 3.150 euros. Capital a tornar al venciment de l’01/12/2022: 3.000 euros.
4. Assegurança amb la intermediació de BanSabadell Mediación, Operador de Banca-Seguros Vinculado del Grupo Banco Sabadell, S.A.,
NIF A-03424223, amb domicili a l’av. Óscar Esplá, 37, 03007 Alacant, inscrita en el R. M. d’Alacant i en el Registre Administratiu Especial
de Mediadors d’Assegurances de la DGSFP amb clau núm. OV-0004. Actua per a BanSabadell Seguros Generales, S.A., i té subscrita una
assegurança de responsabilitat civil d’acord amb el que disposa la normativa de distribució d’assegurances i reassegurances privades vigent en
cada moment. Pot consultar les entitats asseguradores amb les quals BanSabadell Mediación ha signat un contracte d’agència d’assegurances
a la web www.bancsabadell.com/bsmediacion.
5. S’aplicarà directament el percentatge per comissió del 0,30 % (TPV de sobretaula o sense fil) per a totes les targetes nacionals.
Les targetes d’empresa nacionals tindran una comissió del 0,80 % amb un mínim de 0,07 € per operació. Les targetes d’empresa
europees i les targetes de fora d’Europa (particulars i d’empresa), JCB i CUP tindran una comissió per operació de l’1,80 %
+ 0,39 €, amb un mínim de comissió per operació de 0,46 €. Les operacions realitzades amb targetes American Express estan excloses
d’aquests preus i disposen de les seves tarifes pròpies. Les operacions realitzades mitjançant Bizum tenen una comissió del 0,40 % amb un
preu mínim de 0,15 € per operació. Tarifa no aplicable al TPV virtual; consulti’n les condicions específiques. Les targetes MasterCard B2B que
pertanyin al programa GWTTP tenen una comissió per operació del 2,95 %.
6. A partir del segon any, la quota de la Targeta Cash IN serà de 6 euros/any.
7. Les condicions del Compte Expansió Negocis Plus es mantindran mentre es compleixi l’únic requisit d’ingressar un mínim de 3.000 euros
mensuals (se n’exclouen els ingressos procedents de comptes oberts al grup Banc Sabadell a nom del mateix titular). Si al segon mes no es
compleix aquest requisit, automàticament el Compte Expansió Negocis Plus passarà a ser un Compte Relació.
8. Per a les transferències en euros que facis per canals d’autoservei, tant nacionals com a països de l’EEE (no immediates).
9. Condicions exclusives per a comerços pertanyents a un col·lectiu amb Conveni signat amb Banc Sabadell. Pregunta al teu gestor quina és la
solució financera per al teu col·lectiu o truca al 900 500 170.
10. Els fons estan registrats a la CNMV. Consulta el fulletó, el document de Dades Fonamentals per a l’Inversor (DFI) i els informes diaris estan
a disposició del públic a les oficines comercialitzadores, a sabadellassetmanagement.com i al registre de la CNMV. El document amb les dades
fonamentals per al partícip dels plans de pensions és a disposició del públic a les oficines de Banc Sabadell, així com a la pàgina web del banc
www.bancosabadell.com/pensions. El document de dades fonamentals de els productes estructurats estan a disposició del públic a les oficines
comercialitzadores ia www.bancsabadell.com/Priips/es/. La informació precontractual corresponent als productes estructurats comercialitzats
es troba a disposició dels clients a qualsevol de les oficines del grup Banc Sabadell.
11 . Rendibilitat del Compte Expansió Premium: 0 % TIN. 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). La liquidació del compte es realitza amb una periodicitat trimestral. Oferta vàlida fins al 30/06/2022 amb la domiciliació
d’una nova nòmina, pensió o ingrés regular mensual. Les nòmines o ingressos regulars mensuals han de ser d’un import mínim de 700 euros.
Se n’exclouen els ingressos procedents de comptes oberts al grup Banc Sabadell a nom del mateix titular. A més, cal tenir contractat un
d’aquests productes: una assegurança de protecció contractada amb Banc Sabadell (auto, salut, dental, llar, decessos, protecció de pagaments,
accidents i vida risc; s’exclouen les assegurances de vida estalvi) o un contracte d’AutoRenting. O un d’aquests productes amb un import
mínim de 10.000 euros: fons d’inversió, un pla de pensions individual, un pla de previsió assegurat o un pla EPSV, contracte de valors amb
accions de qualsevol companyia. Altres alternatives per beneficiar-te dels avantatges del Compte Expansió Premium són: tenir un saldo mitjà
mensual en recursos a Banc Sabadell superior a 75.000 euros. Es calcula com la suma de saldos del mes anterior de: saldos vista, dipòsits,
renda fixa a venciment, assegurances de vida estalvi, fons d’inversió, valors cotitzables i no cotitzables, plans de pensions, plans de previsió
EPSV i BS Gestió de Cartera de Fons. O si ets titular de 10.000 accions o més de Banco de Sabadell, S.A.

Banco de Sabadell, S.A., av. Óscar Esplá, 37, 03007 Alacant. Inscrit en el Registre Mercantil
d’Alacant, tom 4070, foli 1, full A-156980. NIF A08000143

