
PUBLICITAT

Entre experts
ens entenem

Tu ets expert en el sector pesquer i de cria d’espècies 
aquàtiques. 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.

Solucions Negocis   
Sector pesquer

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



Indicador de risc aplicable al Compte Sabadell Negoci Pesquer.

Solucions de finançament3 a curt termini
Préstec Flexi Pesca

Confirming per a la Confraria de Pescadors

Finançament campanya pesquera

Disposaràs d’un préstec per al teu dia a dia amb 
total flexibilitat de pagament, ja que et permetrà 
ajustar els pagaments a les teves possibilitats reals 
i estacionals per fer front a les teves necessitats de 
tresoreria, com:

Garantim la seguretat de pagaments a proveïdors 
simplificant els processos. Un servei de pagament 
que ofereix la possibilitat de finançar al proveïdor i 
l’opció de finançar al client.

Es tracta d’un préstec o compte de crèdit destinat 
a sufragar les despeses derivades del teu cicle 
productiu, com ara gasoil, marea, queviures, 
pertrets, nòmines, assegurances, etc.

• Bestreta veda de pesca.
• Bestreta marea a l’armador.
• Bestreta mariscadors.
• Finançament 100 % prima de l’assegurança.

•  Permet a l’empresa negociar descomptes per 
pagament immediat, gràcies al seu finançament 
automàtic.

•  En pagar al comptat, els proveïdors no 
assumeixen el risc de possibles impagaments i, 
per tant, no limiten l’import de les seves compres.

•  Millora la tresoreria, ja que compta amb el 
finançament de les compres a terminis variables 
en funció de les necessitats de cada moment.

•  Paga només pel saldo i els dies que necessites 
finançament.

•  Està destinat a armadors, confraries de pescadors 
i exportadors de peix i marisc, etc. per a les seves 
despeses del dia a dia.

• Pòlissa de préstec a tipus fix o variable.

Solucions per al dia a dia
Compte Sabadell Negoci Pesquer: tota l’operativa bancària de manera  
àgil i sense comissions.2

•  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 sempre que es tracti de 
transferències en euros que es realitzin per canals 
d’autoservei, tan nacionals com a països de l’EEE 
(no immediates).

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

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.

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

menys risc i 6/6 ho és de més risc.



Solucions de finançament3 a mitjà i llarg termini
Hipoteca Naval

Hipoteca Musclera

Finançament per adquirir vaixells mercants, 
muscleres, concessions, drets, quotes o llicències  
de pesca.

•  Préstec hipotecari a tipus d’interès fix o variable.

• Termini flexible.

•  Finançament fins al 100 % amb la garantia d’un aval 
d’una SGR (Societat de Garantia Recíproca).

•  Quota d’amortització adaptada a les 
característiques del client.

Finançament per adquirir muscleres.

•  Préstec hipotecari a tipus d’interès fix o variable.

• Termini flexible.

•  Finançament fins al 100 % amb la garantia d’un aval 
d’una SGR (Societat de Garantia Recíproca).

•  Amortització mensual, trimestral, semestral o 
anual.

Convenis oficials

Avals

• Convenis oficials amb BEI.

• Convenis oficials amb ICO

•  Convenis oficials amb l’Administració Autonòmica, 
com l’IGAPE o Conselleries de Pesca.

• Convenis NO oficials:

- Federacions de confraries de pescadors.

- Confraries de pescadors.

- Associació de musclaires

- Altres associacions

• Convenis amb SGR (Societat Garantia Recíproca).

• Compradors de peix i marisc a llotja.

• Bestreta de subvenció de l’Administració.

•  D’altres, com drassanes amb construcció  
de vaixells, etc. (segons la naturalesa).

Els associats poden beneficiar-se dels diferents convenis oficials que Banc Sabadell té subscrits amb 
diversos organismes públics, sempre subjectes a condicions particulars, vigència i disponibilitat de fons.

El banc es compromet a respondre del compliment d’una obligació del client enfront de tercers:



La tranquil·litat de tenir el teu negoci 
i la teva activitat protegits correctament4

Assegurances i cobertures

•  Assegurances de protecció personal pensades 
per a empresaris i directius del sector pesquer. 
Estan orientades a la cura de les persones que 
desenvolupen la seva activitat professional a 
l’empresa i ofereixen possibilitats de cobertura 
àmplies i variades.

•  Assegurances de baixa laboral adreçades a 
mariners i mariscadors que vulguin complementar 
les prestacions mutuals en cas de baixa laboral  
per malaltia o accident.

•  Finançament 100 % de la prima de l’assegurança.

•  Altres assegurances com ara plans d’estalvi,  
plans de pensions, responsabilitat civil, etc.

Hem creat una gamma d’assegurances dissenyada per adaptar-se a les particularitats de la teva empresa 
o organització, que protegeix tant les persones com els actius i que garanteix la cobertura enfront de les 
possibles responsabilitats derivades de l’exercici de la teva activitat.

Solucions de rènting i de lísing
Rènting pesquer

Lísing pesquer

Lloguer a mitjà i llarg termini dels béns que les empreses i els autònoms necessiten i utilitzen en el 
desenvolupament de la seva activitat econòmica. A més de l’ús del bé, inclou els serveis i les prestacions 
necessàries per al seu bon funcionament (assegurança, manteniment, reparacions i assistència). Solució àgil  
i flexible que permet mantenir-se sempre al dia.

Arrendament financer per adquirir actius fixos: el banc cedeix l’ús de l’actiu seleccionat pel client i li concedeix 
una opció de compra a la fi del termini de lloguer.

•  Béns d’equip: maquinària, elements de 
conservació, envasadores, pesadores, equips 
informàtics, dipòsits d’acer inoxidable, etc.

•  Vehicles: turismes, furgonetes de repartiment, 
camions, carretons elevadors, etc.

•  Solució «clau en mà». Tot en un únic contracte 
(mobiliari i instal·lacions, equips tecnològics, 
canvi d’imatge corporativa, projectes d’eficiència 
energètica...) que pot incloure:

-  Fins al 100 % de l’import de la inversió.

-   Tot en una quota. Manteniment, assegurança, 
comissions, etc.

-   Flexibilitat. Contracte marc amb una línia de risc 
concedida.

-   No hi ha necessitat de compra. Ajuda a tenir  
sempre el material més actualitzat i modern.

•  Mobiliaris: vaixells i qualsevol actiu relacionat 
amb l’activitat pesquera i, en particular, motors, 
elements de comunicació, cambres frigorífiques, 
ormeigs, etc.

•  Immobiliaris: naus industrials, locals comercials i, 
en general, qualsevol immoble destinat a l’activitat.

-  Fins al 100 % de l’import de la inversió, inclòs l’IVA.

- El tipus d’interès pot ser fix o variable.

-  Termini de finançament fins a 7 anys en maquinària 
i vehicles, i fins a 15 anys en immobles.



Banco de Sabadell, S.A., av. Óscar Esplá, 37, 03007 Alacant. Inscrit en el R. M. d’Alacant, 
tom 4070, foli 1, full A-156980, NIF A-08000143.

1. Oferta vàlida fins al 31/12/2023.
2. Les condicions del Compte Sabadell Negoci Pesquer es mantindran mentre es compleixin els requisits establerts en el contracte. 
Actualment, com a mínim ha de complir un dels requisits següents: un càrrec en concepte d’assegurances socials, un càrrec en concepte 
d’impostos, un càrrec en concepte de nòmines o dos càrrecs en concepte de rebuts. Aquests requisits són de compliment mensual; si al 
tercer mes no es compleixen aquestes condicions, automàticament el Compte Sabadell Negoci Pesquer passarà a ser un Compte Relació.
3. La concessió, la quantitat i el termini de cada operació sol·licitada seran determinats i estaran condicionats pels criteris de risc del banc.
4. Companyies asseguradores: Caja de Seguros Reunidos, Compañía de Seguros y Reaseguros – CASER, amb CIF A-28013050 i domicili 
a l’av. de Burgos, 109, 28050 Madrid (integrada en Agroseguro, Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios 
Combinados, S.A. amb CIF A-28637304 i domicili al carrer Gobelas 23, 28023, Madrid) i Zurich Insurance plc, Sucursal en España, amb CIF 
W-0072130H i domicili al carrer Agustín de Foxá, 27, 28036, Madrid, inscrita en el R. M. de Madrid i en el Reg. d’Entitats Asseguradores 
de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions amb la clau núm. E0189. Cobertures de les assegurances subjectes a allò que 
estableixen les condicions generals, particulars i especials de cada pòlissa. Assegurances 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. Té subscrita una assegurança de responsabilitat civil d’acord amb les disposicions de 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.
Protección Empresas és Zurich Pymes, una assegurança de Zurich Insurance plc, Sucursal en España, amb CIF W-0072130H i domicili al carrer 
Agustín de Foxá, 27, 28036 Madrid, inscrita en el R. M. de Madrid i en el Reg. d’Entitats Asseguradores de la Direcció General d’Assegurances 
i Fons de Pensions amb la clau núm. E0189. Assegurances 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 Especial de Mediadors d’Assegurances 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 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.bancosabadell.com/bsmediacion.

I amb els Fons Next Generation EU tens una oportunitat única per impulsar la 
transformació digital i la transició ecològica de la nostra economia. Troba tota la 
informació que necessites a Sabadell Empreses o consulta amb el teu gestor.
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