
Condicions de la promoció adreçada a nous clients 
particulars: “Un 2 % TAE per obrir el Compte Online 
Sabadell i, a més, per als primers 20.000 clients,  
250 euros per domiciliar la nòmina”

1.   A Banco de Sabadell, S.A. (d’ara endavant, el Banc) fem una promoció adreçada a persones 
físiques, residents a Espanya, que es donin d’alta com a clients del Banc contractant el Compte 
Online Sabadell.1 Basant-se en aquesta promoció poden rebre: 

•  un 2 % TAE2 de remuneració durant el primer any si donen d’alta el Compte Online Sabadell  
entre el 16 de març i el 20 d’abril del 2023, ambdues dates incloses, i 

•  250 euros3 per domiciliar la nòmina o la pensió o per rebre ingressos recurrents al seu Compte 
Online Sabadell els primers 20.000 clients que hagin obert el Compte Online Sabadell en aquest 
període i 175 euros3 la resta de clients.

Tot això d’acord amb les condicions d’aquesta promoció.

La participació en la promoció implica l’acceptació d’aquestes condicions.

2.   Vigència de la promoció

Vigència de la promoció: per a comptes donats d’alta entre el 16 de març i el 20 d’abril del 2023, 
ambdues dates incloses.

3.  Condicions de la promoció

A. Per donar d’alta el Compte Online Sabadell en el període de vigència de la promoció:

•  Remuneració d’un 2 % TAE2 durant 12 mesos sobre un import de saldo màxim de 30.000 euros.

•  El període de liquidació remunerat sobre la base d’aquesta promoció s’inicia el dia 1 del mes 
següent al qual s’ha realitzat l’obertura. La liquidació de la remuneració es fa amb periodicitat 
mensual. L’abonament corresponent a cada període mensual es realitza els dies 15 del mes 
següent (o el primer dia hàbil següent) a cada mes de liquidació de la promoció. En concret,  
la remuneració corresponent a les altes del mes de març d’aquesta promoció serà el dia 15  
de maig i la corresponent a les altes del mes d’abril serà el 15 de juny.

•  Per al còmput de la remuneració es tindrà en compte únicament el saldo mitjà existent al  
Compte Online Sabadell i no es tindrà en compte el saldo del Compte Estalvi ni de cap altre 
compte a la vista en què els titulars siguin intervinents.

•  Per tenir dret a aquesta remuneració, el Compte Online Sabadell s’ha de mantenir vigent el dia  
de l’abonament del període corresponent.

•  Només poden accedir a la promoció els comptes que, després del procés de contractació online 
i de la signatura del contracte, s’hagin validat i hagi estat confirmada l’alta per part del Banc. 
Sense perjudici d’això, als efectes previstos en aquesta promoció es considerarà com a “data 
d’alta” la data de signatura del contracte.
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B.  Per domiciliar, a més, la nòmina o la pensió o per rebre ingressos recurrents al  
Compte Online Sabadell:

•  Abonament de 250 euros3 als primers 20.000 clients que es donin d’alta en el període de 
vigència de la promoció i que, a més, domiciliïn la nòmina o la pensió o que rebin ingressos 
recurrents per l’import indicat més endavant al seu Compte Online Sabadell.

•  Abonament de 175 euros3 a la resta de clients (després dels primers 20.000) que es donin 
d’alta en el període indicat i que, a més, domiciliïn la nòmina o la pensió o rebin ingressos 
recurrents al Compte Online Sabadell. El Banc podrà estendre l’incentiu de 250 euros i 
beneficiar un nombre superior a 20.000 clients, si ho estima oportú, segons discorri la promoció.

-  La domiciliació de la nòmina o la pensió al Compte Online Sabadell s’ha de fer en el termini 
de tres mesos des del mes d’alta del compte. S’entendrà domiciliada la nòmina o pensió quan 
es rebi al Compte Online Sabadell l’abonament de la nòmina o de la pensió del client sota 
aquests conceptes. Per tenir dret a aquest incentiu, la nòmina o la pensió s’ha de mantenir 
domiciliada en la data en què es preveu l’abonament de l’incentiu d’acord amb aquestes bases 
de promoció.

-  Recepció d’ingressos recurrents al Compte Online Sabadell: s’entendrà que s’han rebut 
ingressos recurrents quan durant els tres mesos següents al mes d’alta del compte es rebin 
almenys dos ingressos, que han de succeir en dos mesos diferents, per un import igual o 
superior a 700 euros cadascun, al Compte Online Sabadell.

L’abonament dels 250 euros o dels 175 euros es realitzarà durant els primers 10 dies del mes  
de juliol de 2023 per a les altes del mes de març i durant els primers 10 dies d’agost per a les 
altes del mes d’abril.

C.  Tingues en compte que la promoció és exclusiva per a nous clients del Banc i que només  
es pot rebre un incentiu per compte per cada concepte promocional encara que el compte  
tingui dos titulars.

4.  Exemple representatiu de liquidació del compte calculat en un supòsit en què es mantingui de 
forma constant durant 1 any, des de l’1 d’abril de 2023 fins al 31 de març de 2024, ambdós 
inclosos, un saldo mitjà màxim de 30.000 euros al 2,00 % TIN anual, 2,018 % TAE. La liquidació 
es realitzarà amb periodicitat mensual amb inici a partir de l’1 d’abril del 2023 i abonament el dia 
15 del mes següent. Els interessos liquidats durant l’any serien 600,00 euros.

5.  El Banc es reserva el dret de determinar i de modificar la data de l’abonament promocional fins a 
un màxim de 10 dies a la data prevista i cancel·lar la promoció, fet que s’informarà degudament i 
amb efectes a partir de la data de la cancel·lació, i a excloure de l’abonament aquella persona que 
s’estimi que no reuneix els requisits exigits o que hagi actuat de mala fe.

6.  Les condicions d’aquesta promoció es regeixen i queden subjectes a les lleis i tribunals de l’Estat 
espanyol.

Aquesta promoció no és acumulable a qualsevol altra promoció del Compte Online Sabadell relativa a 
la domiciliació de la nòmina o de la pensió o d’ingressos recurrents al Compte Online Sabadell.

Notes:

1. Els requisits que has de complir per poder donar d’alta el Compte Online Sabadell són els següents:
 Ser major de 18 anys.
 Usar el compte només en l’àmbit personal.
 Ser nou client de Banc Sabadell.
 Residir i pagar impostos a Espanya.
 No disposar de ciutadania nord-americana.
 En els 2 últims anys no haver tingut càrrecs de responsabilitat pública.

2.  D’acord amb la normativa de l’impost sobre la renda de les persones físiques, l’import resultant d’aplicar la remuneració del 2 % TAE es 
considera rendiment de capital mobiliari subjecte a retenció al tipus del 19 % vigent actualment.

3.  L’import brut de l’abonament de la promoció per 250 euros derivat de la domiciliació de la nòmina o de la pensió o de l’ingrés recurrent 
és de 308,64 euros i per 175 euros és de 216,05 euros. D’acord amb la normativa de l’impost sobre la renda de les persones físiques, 
aquest import es considera rendiment de capital mobiliari subjecte a retenció al tipus del 19 % vigent actualment. Banc Sabadell efectuarà 
la retenció i ingressarà aquest import a l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) per compte del client.


