
Entre experts 
ens entenem

PUBLICIDADSolucions Negocis  
Perruqueries i centres de bellesa

Tu ets expert en perruqueries i centres de bellesa. Nosaltres, en 
solucions financeres que s’adapten a les teves necessitats. Per això  
comptem amb gestors que coneixen bé el teu sector i poden oferir-te 
productes especialitzats1 i serveis a mida per al teu negoci.

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



Compte Sabadell Negocis sense comissions

• Sense comissió d’administració.

•  Sense comissions per transferències en euros 
(no immediates), tant nacionals com a països de 
l’EEE, per BS Online i de manera àgil, segura i 
gratuïta.

•  Targetes Business Mastercard gratuïtes, sense 
comissió d’emissió ni de manteniment. Disposes 
de diferents modalitats amb avantatges, 
assegurances i serveis gratuïts pensats per a 
cada tipus de negoci.

•  I amb la possibilitat de bonificació total o parcial 
de la comissió de manteniment.2

A més, podràs gaudir d’altres avantatges:

•  I perquè la digitalització és la clau per 
evolucionar, disposes de l’app i el web de  
Banc Sabadell per realitzar les teves operacions 
de manera més fàcil, més àgil i sense 
desplaçaments, amb la màxima seguretat i a 
qualsevol hora, els 365 dies de l’any.

•  Accés a Targeta Ingressadora gratuïta el  
primer any.3 Podràs fer ingressos de fins a 
15.000 euros les 24 hores del dia, sense 
necessitat d’entrar a l’oficina, mitjançant els 
caixers de Banc Sabadell.

•  Digitalitza la gestió d’efectiu. Estalvia temps 
i costos amb el rènting Cash Comerços, una 
solució que permet gestionar i controlar l’efectiu 
de manera més eficaç.

Tota l’operativa necessària per gestionar la teva activitat en un únic compte.

Ofereix una millor experiència de pagament als teus 
clients amb un TPV intel·ligent
El TPV Smart és un dispositiu de darrera generació amb un mòdul de pagament amb 
funcionalitats avançades i aplicacions específiques que et facilitaran el dia a dia.

•  Cerca de les vendes de forma molt més àgil.

• Gestió ràpida de devolucions.

•  Enviament del tiquet de compra per WhatsApp, 
correu electrònic o QR.

•  Nous mètodes de pagament. Es pot pagar per 
Alipay només escanejant el QR.

•  Gestor de botigues.

• Permet incloure missatges personalitzats al tiquet.

• Gestió de les propines.

• Enquesta de satisfacció.

•  Permet arrodonir les compres per destinar-ho a 
causes solidàries.

Necessites cobrar per endavant?

El TPV Smart Phone&Sell et permet gestionar el pagament de la reserva d’un servei per avançat; podràs  
crear un link de pagament, compartir-lo i cobrar a distància, i fins i tot podràs generar un codi QR i incorporar-lo 
als teus fulletons de publicitat.

A Banc Sabadell disposem de diferents modalitats de TPV que s’adapten al teu negoci. Combina’ls 
segons les teves necessitats.

Com prefereixes que sigui la teva tarifa? Pots triar.

Quota mensual fixa

•  Tarifa plana4 de 12 € al mes fins a 2.000 € de 
facturació mensual.

Percentatge per operació

•  0,40 % de comissió per operació.5

•  6 mesos sense comissió de manteniment.  
A partir del setè mes, 9 € comissió/mes.6

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.

Indicador aplicable al Compte Sabadell Negocis

Aquest nombre és indicatiu del risc del 
producte. Així, 1/6 és indicatiu de menys 

risc i 6/6 és indicatiu de més risc.



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

Finançament per pagar els teus impostos i  
les 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.

T’ajudem a oferir un millor servei als teus clients
Comptes amb diferents solucions8 per reformar el teu local o adquirir nova maquinària 
d’última generació.

•  Amb el rènting Béns Equip renova els béns que 
necessites per a la teva activitat amb un lloguer 
a mitjà i a llarg termini. Gaudiràs de lliure elecció 
del proveïdor, sense desemborsament inicial i, 
per evitar despeses inesperades, possibilitat 
d’incloure assistència tècnica i assegurança 
especialitzada a tot risc.

- Maquinària d’estètica, depilació, solàriums…

-  Modernització dels elements digitals que et 
permetin expandir el teu negoci a les xarxes 
socials: pantalles, equips, servidors…

•  Si necessites reformar el teu local o obrir una 
botiga nova, un equip d’experts valorarà la teva 
operació amb tot detall, i t’assessorarà per 
trobar la solució que millor s’adapti a les teves 
necessitats mitjançant un préstec, hipoteca 
o també a través de lísing, amb què podràs 
ajustar les quotes en funció dels teus ingressos 
mensuals.

Protecció per a tot el que t’importa
Tenir ben protegida tota la teva activitat et proporcionarà un plus de tranquil·litat.9 

•  Sabem que cada negoci és únic i requereix una 
protecció específica davant de riscos. Per això, 
un gestor expert en el teu sector t’informarà 
àmpliament sobre les millors cobertures 
adaptables a les característiques i necessitats del 
teu comerç.

•  Per exemple, l’assegurança Protecció Comerços 
està especialment dissenyada per donar cobertura 
a tota mena d’establiments, mitjançant les 
garanties bàsiques més completes, les garanties 
optatives més adequades i sempre amb el millor 
servei.10

•  Si et poses malalt o tens un accident i has d’estar 
de baixa o hospitalitzat, l’assegurança Protecció 
Subsidi Autònom et protegeix d’una manera molt 
transparent i fàcil de gestionar. Tot està establert 
al barem, de manera que perceps el subsidi sense 
més tràmits a l’hora de presentar la baixa.

•  També cuidem la salut amb Protecció Salut 
Autònoms, que et permetrà a tu i la teva família 
gaudir d’assistència mèdica d’alta qualitat amb o 
sense copagament i amb avantatges fiscals d’un 
màxim de 500 € anuals.11 Inclou: serveis digitals 
i a domicili, gestions online i compta amb la 
garantia de Sanitas.

Solucions específiques per a franquiciats i franquiciadors
Una via per crear el teu propi negoci i fer créixer la teva empresa.

•   A més, si estàs pensant en adquirir una 
franquícia, comptaràs amb el suport d’un equip 
de directors de franquícies especialitzats i amb 
una àmplia oferta de productes i serveis.

•  Tenim establerts convenis de col·laboració amb 
les principals franquiciadores del país, amb un 
coneixement a fons que et permetrà un millor 
accés al finançament i a millors condicions 
financeres.



Banco de Sabadell, S.A., Avda. Óscar Esplá, 37, 03007 Alicante. Inscrito en el Registro 
Mercantil de Alicante, tomo 4070, folio 1, hoja A-156980. NIF A-08000143.

1. Oferta vàlida fins al 31/12/2023 per a autònoms, comerços i petites empreses.

2. Per obrir un Compte Sabadell Negocis només has de tenir domiciliada una nòmina o un ingrés regular mensual d’un import mínim 
de 700 euros, excloent-ne els ingressos procedents de comptes oberts al grup Banc Sabadell a nom del mateix titular. La comissió de 
manteniment del compte és de 100 euros/any, que es liquidarà trimestralment (25 euros/trimestre). Rendibilitat del compte: 0 % Tipus 
d’Interès Nominal (TIN). Taxa Anual Equivalent (TAE): -3,940 %, exemple en cas de mantenir durant 1 any un saldo mitjà de 2500 euros.
Bonificació de la totalitat de la comissió de manteniment (rendibilitat del compte: 0 % TIN i 0 % TAE) si la titularitat del compte té 
contractades a través del banc i mitjançades per BanSabadell Mediación, Operador de Banca-Seguros Vinculado del Grupo Banco Sabadell, S.A.,  
NIF A03424223, alguna d’aquestes assegurances: Protecció Auto, Protecció Comerços i Oficines, Protecció Empreses, Protecció Subsidi 
Autònom, Protecció Vida, Protecció Vida Pimes, Protecció Salut Pimes, Responsabilitat Civil o Responsabilitat Civil Professional.
Bonificació de la meitat de la comissió de manteniment (rendibilitat del compte: 0 % TIN i -1,9850 % TAE, exemple en cas de mantenir-se 
durant 1 any un saldo mitjà de 2.500 euros) si es compleix, durant els últims tres mesos, alguna de les següents condicions alternatives 
per part del comerç:
- Haver realitzat un mínim de 60 operacions de compra amb el terminal punt de venda (TPV) contractat mitjançant el banc.
- Haver facturat un mínim de 6000 euros amb el TPV contractat mitjançant el banc.
- Tenir domiciliades al compte 6 anotacions de càrrec en concepte de pagament de nòmines, impostos o assegurances socials.

3. A partir del segon any, la quota de la Targeta Cash In serà de 6 euros/any.

4. Tarifa plana exclusiva per a TPV Smart. En casos de més facturació, consulta el tram aplicable amb el teu gestor. 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 tenen les seves pròpies tarifes.

5. S’aplicarà directament el percentatge per comissió del 0,40 % per a totes les targetes particulars nacionals i europees; s’aplicarà 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 i Diners/Discover i els 
pagaments amb Alipay (en cas d’activar-se) tindran una comissió 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 tenen les seves pròpies tarifes.

6. Durant els primers 6 mesos, la comissió de manteniment del TPV estarà exempta amb el Compte Sabadell Negocis. A partir del setè 
mes, la quota de manteniment del TPV que s’aplicarà serà de 9 euros mensuals.

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 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’interès fix del 0,00 % nominal (TIN).  
En un exemple en què el període de liquidació comença l’01/08/2022. 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’01/08/2023: 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 en què el període de liquidació comença l’01/08/2022. 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’01/08/2023: 3.000 euros.

8. La concessió, la quantitat i el termini de cada operació sol·licitada seran determinats i estaran condicionats pels criteris de risc del banc.

9. Protecció Comerços i Oficines és una assegurança de BanSabadell Seguros Generales, S.A. de Seguros y Reaseguros, amb  
NIF A64194590 i domicili social al c/ Isabel Colbrand, número 22, 28050, Madrid, Espanya, inscrita en el Registre Mercantil de Madrid 
i en el Registre d’entitats asseguradores de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions amb la clau C-0767. Protecció Salut 
autònoms és una assegurança en règim de coassegurança entre Sanitas, S.A. de Seguros (NIF A28037042 i domicili social al c/ Ribera 
del Loira, número 52, 28042, Madrid, Espanya, inscrita en el Registre Mercantil de Madrid i en el Registre d’entitats asseguradores de la 
Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions amb la clau C-320) i BanSabadell Seguros Generales, S.A. de Seguros y Reaseguros, 
en què cada una d’aquestes societats participa al 50 % en la coassegurança i Sanitas n’és l’entitat obridora. Protecció Subsidi Autònom 
és una assegurança de DKV Seguros y Reaseguros S.A.E., amb NIF A50004209 i domicili social a Torre DKV, av. María Zambrano número 
31, 50018 Saragossa, Espanya, inscrita en el Registre Mercantil de Madrid i en el Registre d’entitats asseguradores de la Direcció General 
d’Assegurances i Fons de Pensions, amb la clau C-0161.
Les assegurances estan mitjançades per 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 de distribuïdors 
d’assegurances i reassegurances de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions amb la clau núm. OV-0004, que actua per 
a BanSabadell Seguros Generales, S.A. de Seguros y Reaseguros; Zurich Insurance plc, Sucursal en España; BanSabadell Vida, S.A. de 
Seguros y Reaseguros; DKV Seguros y Reaseguros S.A.E. i Sanitas, S.A. de Seguros. 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.
Pots consultar les entitats asseguradores amb les quals BanSabadell Mediación ha formalitzat un contracte d’agència d’assegurances al 
web www.bancsabadell.com/bsmediacion.

10. Cobertures subjectes als termes, cobertures, limitacions i exclusions establerts a les condicions generals i particulars, i, si escau, 
especials, de cada assegurança.

11. Si ets autònom, podràs desgravar-te les primes pagades fins a 500 €/assegurat a la teva declaració de Renda, incloent-hi també les 
primes del cònjuge i dels fills menors de 25 anys que visquin amb tu, amb el límit de 500 € per assegurat, o de 1.500 € per cada assegurat 
amb discapacitat. Aquesta desgravació aplica a tots els territoris excepte als territoris forals del País Basc (Àlaba, Guipúscoa i Biscaia).

12. 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.

Consulta tots els beneficis addicionals que pots obtenir per pertànyer a un 
col·lectiu professional amb conveni signat amb Banc Sabadell.12
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http://www.bancsabadell.com/bsmediacion

