
D’especialista  
a especialista.

Solucions Negocis PUBLICITAT

Tu ets especialista en el teu negoci.  
Nosaltres, en acompanyar-te per oferir-te les 
solucions que necessites en cada moment, 
amb una oferta de productes i serveis1 
especialitzada per al teu sector.

I tot acompanyat per un gestor especialista 
en el negoci de l’alimentació.



Banco de Sabadell, S.A. està 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.

Indicador aplicable al Compte Expansió Negocis Plus.

Aquest número és indicatiu del risc  
del producte. 1/6 és indicatiu de 

menys risc i 6/6 ho és de més risc.

Cada vegada són més els que utilitzen el mòbil o la targeta per pagar, però un gran volum de les vendes es 
segueix realitzant en efectiu.

Per això amb la targeta ingressadora Cash In podràs fer ingressos de fins a 15.000 euros les 24 hores del dia, 
els 365 dies de l’any, sense necessitat d’entrar a l’oficina, mitjançant els caixers de Banc Sabadell, de manera 
simple i ràpida.

A més, gaudiràs durant un any d’aquest servei totalment gratuït.5

Estalvia temps fent els teus ingressos d’efectiu quan ho necessitis, de manera flexible  
i còmoda.

I és que comptes amb diferents modalitats de TPV que s’adapten al teu negoci. A més del TPV per cobrar al local, 
pots disposar d’un TPV GPRS per portar-lo on vulguis si fas entregues a domicili, i amb el TPV Smart Phone&Sell 
podràs enviar als teus clients enllaços de pagament segurs a través de links.

Combina’ls segons les teves necessitats.

Els nostres TPV et permeten cobrar de forma ràpida i segura, fins i tot compres  
de petits imports.

Solucions per a un cobrament àgil i de gestió de l’efectiu

I amb serveis més que interessants.

• Servei tècnic TPV: instal·lació en 48 hores 
i assistència les 24 hores, els 7 dies de la 
setmana, trucant al 902365650, fins i tot enviant 
un WhatsApp al +34965050718.

• Servei de TPV sostenible: estalvia paper en 
eliminar la impressió del comprovant en cada 
compra i millora el control de l’activitat del teu 
negoci perquè els rebràs diàriament per email.

Tarifa variable o fixa? Pots triar.

• Percentatge de comissió per operació:

- 0,40 % de comissió per operació.2

-  6 meses sin comisión de manteniment,  
per a TPV físic i TPV Smart Phone&Sell.³

•  Quota mensual fixa: si el que vols és pagar 
sempre el mateix i no tenir sorpreses, comptes 
amb les nostres tarifes planes d’acord amb el 
límit de facturació establert.4

Tenir la botiga correctament protegida et 
proporcionarà un plus de tranquil·litat*
•  Amb Protecció Comerços i Oficines6, en cas cas que 

es produeixi una fallada elèctrica, queda cobert el 
que s’hagi fet malbé a les cambres frigorífiques.

•  Se t’indemnitzarà el robatori de diners en metàl·lic 
en moble tancat amb clau.

•  I si et roben de camí al banc per fer l’ingrés 
d’efectiu en caixa, també estàs cobert.

*Fins a límits contractats.



Beneficia’t de tots els avantatges del Compte Expansió Negocis Plus9 des del primer dia.

Tota l’operativa bancària sense comissions,  
en un únic compte

•  Sense comissions d’administració ni de 
manteniment. Rendibilitat 0 % Tipus Interès 
Nominal (TIN), 0 % Taxa Anual Equivalent (TAE).

•  Realitza el pagament a tercers per transferència  
de forma gratuïta.10 

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

Pots disposar de l’import que necessitis en cada moment, fins al teu límit assignat.

Paga els teus impostos i factures sense preocupacions

Amb la pòlissa de crèdit sense interessos  
(TIN 0 %, TAE des del 3,09 % fins al 5,26 %)7  
podràs cobrir les teves necessitats puntuals de 
tresoreria.

A més, gràcies al servei de notificacions d’impostos 
de BS Online, t’avisarem sempre abans de carregar-te 
l’impost perquè puguis planificar-te amb temps i fer 
provisió de l’import necessari.

Perquè innovar és cada vegada més necessari, tenim la solució per oferir als teus 
clients un millor servei.

T’ajudem a adaptar el teu negoci als nous temps

•  Amb Restyling lísing o EquipRenting modernitza 
aquells béns que necessites i reforma el teu 
negoci, amb finançament de fins al 100 % del cost, 
IVA inclòs.

Tria el proveïdor que tu vulguis i renova caixes 
registradores, cambres frigorífiques, mobiliari, 
il·luminació, etc.

•  Amb Lísing Delivery pots adquirir el vehicle o 
motocicleta que necessitis per portar els teus 
productes allà on vulguis.

•  I amb AutoRenting Delivery8 podràs estrenar 
furgonetes i deixar de preocupar-te d’impostos, 
matriculació i assegurances, perquè tot està inclòs 
en una sola quota mensual, i amb la possibilitat 
d’incorporar-hi equip de fred. A més, retolació 
gratuïta del vehicle de fins a 120 € amb el Compte 
Expansió Negocis Plus.

Si ara també fas repartiment a domicili, disposes de dues opcions per disposar  
d’un vehicle nou.

Fons Next Generation EU, una oportunitat única. Posem a la teva disposició tota  
la informació que necessites per impulsar la transformació digital i la transició 
ecològica de la nostra economia.



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.

1. Oferta vàlida fins al 30/06/2022 per a autònoms, comerços i petites empreses.
2. S’aplicarà directament el percentatge per comissió del 0,40 % per a totes les targetes 
particulars nacionals i europees. S’aplica un mínim de 0,07 € de comissió per operació. 
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 a TPV virtual. Consulta’n les condicions específiques.
3. Durant els primers 6 mesos, la comissió de manteniment del TPV estarà exempta amb el 
Compte Expansió Negocis Plus. A partir del setè mes, la quota de manteniment del TPV serà 
de 6 euros mensuals.
4. Tarifa plana per a tota mena de comerços fins a 240.000 € de facturació anual, excepte 
per a TPV Virtual, que disposa de tarifes específiques en funció de la facturació. L’excés de 
facturació es cobrarà a l’1,10 %. Preveu un únic TPV gratuït per comerç. Els TPV addicionals 
tindran una quota de manteniment de 3 €/mes. Les operacions realitzades amb targetes 
American Express estan excloses d’aquests preus i disposen de les seves tarifes pròpies.
5. A partir del segon any, la quota de la Targeta Cash In serà de 6 euros/any.
6. Protecció Comerços i Oficines és una assegurança de BanSabadell Seguros Generales, 
Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, mitjançada per BanSabadell Mediación, 
Operador de Banca-Seguros Vinculado del Grupo Banco Sabadell, S.A., amb NIF A-03424223 
i domicili a l’av. Óscar Esplá, 37, 03007 Alacant, inscrita en el R. M. d’Alacant i en el 
Registre administratiu de distribuïdors d’assegurances i reassegurances de la Direcció 
General d’Assegurances i Fons de Pensions amb la clau núm. OV-0004. Té subscrita una 
assegurança de responsabilitat civil d’acord amb el que es disposa en la normativa de 
distribució d’assegurances i reassegurances privades vigent en cada moment. Pots consultar 
les entitats asseguradores amb les quals BanSabadell Mediación ha formalitzat un contracte 
d’agència d’assegurances al web http://www.bancsabadell.com/bsmediacion.
7. 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 euros) 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 a un import total de crèdit de 30.000 euros a retornar en 1 any a un tipus 
d’8nterès fix del 0,00 % nominal (TIN). En un exemple amb inici del període de liquidació 
l’01/07/2021. Comissió d’obertura 900 euros (3 %). Interessos totals: 0 euros. Cost total 
del crèdit: 900 euros. Import total degut: 30.900 euros. Capital a retornar al venciment de 
l’01/08/2022: 30.000 euros.
TAE: 5,26 % per a un import total de crèdit de 3.000 euros a retornar en 1 any a un tipus 
d’interès fix del 0,00 % nominal (TIN). En un exemple amb inici del període de liquidació 
l’01/08/2021. 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 retornar 
al venciment de l’01/08/2022: 3.000 euros.
La concessió, la quantitat i el termini de cada operació sol·licitada seran determinats i 
estaran condicionats pels criteris de risc del banc.
8. BanSabadell Renting, S.L., Sociedad Unipersonal, c. Sena, núm. 12, 08174 Sant Cugat del 
Vallès. Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 28.373, foli 198, full B-134045, 
NIF B-60854932.
9. 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.
10. Transferències gratuïtes en euros que facis per canals d’autoservei, tant nacionals com 
a països de l’EEE (no immediates).

Demana una cita amb un gestor especialista 
en el teu sector a través d’aquest codi o a 
bancosabadell.com/especialistes


