
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 això, acompanyat per un gestor especialista  
en transport de mercaderies. 



Inverteix en el teu negoci per guanyar en qualitat  
en els teus transports

La teva flota sempre actualitzada a l’última tecnologia sense necessitat de comprar-la  
ni descapitalitzar-se.2

Com a transportista sabem que tens unes necessitats molt concretes, i per això posem a la teva disposició 
Lísing, amb què podràs estrenar un camió, un remolc o una plataforma nous o usats amb matrícula espanyola i 
beneficiar-te de:

També comptes amb Rènting Béns d’Equip. Solució que no consumeix en quota CIRBE i et permet renovar 
carretons elevadors i transpaletes, modernitzar maquinària o adaptar el teu local amb béns més eficients 
energèticament. I, en acabar el contracte, podràs tornar a renovar els equips i la flota per altres de nous i  
més eficients.

Targetes gratuïtes i adaptades a les necessitats del teu negoci.

Paga les diferents despeses associades a la teva activitat amb targeta i liquida-les quan et vagi millor. A més, 
sense comissions d’emissió ni de manteniment. Podràs:

•  Ajustar les quotes a la temporalitat dels teus 
ingressos.

•  Diferir el pagament de l’IVA en les quotes durant 
la durada del contracte.

•  I a més, és totalment compatible amb els fons 
subvencionats (BEI, línies ICO...). 

Disposes de dues modalitats de lísing:

-  Lísing Vehicles Sostenibles: amb condicions 
especials en l’adquisició de vehicles 
sostenibles.

-   Lísing Flexi - Trans: amb l’opció de recompra 
abans de la finalització del contracte.

Tot el que necessites perquè la teva ruta sigui  
més fàcil, ràpida i econòmica
Estalvia en cada proveïment de 
combustible.

La targeta Solred incorpora molts avantatges perquè 
treguis el màxim benefici de la teva activitat.

•  Pots pagar a les estacions de servei Repsol, 
Campsa i Petronor a Espanya, Andorra i Portugal.

•  Obtingues un descompte directe en cada litre de 
carburant, i rep mensualment la factura amb el 
detall dels pagaments realitzats.

Que res aturi el teu transport.

Amb la targeta VIA-T evitaràs fer cues i no 
necessitaràs aturar-te als peatges. Carrils exclusius 
i rapidesa en el pagament.

•  Pagar a l’instant amb la targeta de dèbit i 
controlar la despesa diària.

•  Pagar a final de mes i acumular totes les despeses 
en un únic càrrec, amb la targeta de crèdit.



Assegurances adaptades per cobrir-te i ajudar-te davant de qualsevol contratemps. 

Protecció per als teus béns i els teus ingressos;  
un plus de tranquil·litat3

•  Garanteix la pèrdua total o parcial de mercaderies 
durant el transport de robatori, pèrdua de paquets 
complets, mullades, trencaments, etc., amb 
Protecció Transports. Podràs triar entre assegurar 
el transport per abonament, viatge o per facturació 
anual.

•  Protegir de forma integral la teva activitat i els teus 
actius davant de riscos accidentals és possible 
amb Protecció Empreses. Donem cobertura tant a 
la teva flota de vehicles com a les mercaderies que 
tinguis emmagatzemades a la teva nau/local.

•  Si et poses malalt o tens un accident i et 
veus obligat a estar de baixa o hospitalitzat, 
l’Assegurança Protecció Subsidi Autònoms et 
compensa els ingressos perduts per no poder 
treballar.

•  També cuidem la salut amb Protecció Salut 
Pimes. Aquesta assegurança et permet a tu, a 
la teva família, als empleats i als seus familiars 
gaudir d’una assistència mèdica d’alta qualitat 
sense copagament i amb avantatges fiscals. 
Inclou serveis digitals i a domicili, gestions online  
i compta amb la garantia de Sanitas.

Solucions per al dia a dia del teu negoci

Paga els teus impostos i les factures sense preocupacions.

•  Disposa de l’import fins al teu límit assignat,  
de manera àgil i directa des del teu compte 
mitjançant la pòlissa de crèdit sense interessos 
(TIN 0 %, TAE des del 3,09 % fins al 5,26 %)4. 

•   Línies de descompte: perquè puguis anticipar el 
cobrament de les teves factures d’aquells clients 
que no et paguin per confirming o transferència.

L’entrada d’ingressos i el pagament de despeses no sempre coincideixen, i això pot provocar desequilibris en 
l’economia del teu negoci. Podràs disposar de l’efectiu necessari per cobrir les necessitats puntuals.

I, a més, per a vehicles finançats a través de Banc Sabadell, comptes amb Protecció Camions que et permet 
assegurar-los en les seves dues modalitats: cobertura bàsica o cobertura completa.

Compte Expansió Plus: tota l’operativa bancària de manera àgil i sense comissions5. 

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

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

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

1. Oferta vàlida fins al 31/12/2022 per a autònoms 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. Protecció Transports, Protecció Empresa i Protecció Camions són assegurances de BanSabadell Seguros Generales, Sociedad Anónima de 
Seguros y Reaseguros. Protecció Subsidi Autònoms és una assegurança de DKV Seguros y Reaseguros, S.A.E. i Assegurança d’accidents col·lectius 
i de conveni és una assegurança de Zurich Insurance plc. Protecció Salut Pimes: assegurança subjecta a les condicions, a les cobertures, als 
capitals, als límits i a les exclusions que estableixen les Condicions Generals i Particulars de la pòlissa. Protecció Salut és un producte de les 
asseguradores Sanitas, S. A. de Seguros i BanSabadell Seguros Generales, S. A. de Seguros y Reaseguros, en règim de coassegurança i amb 
la participació al 50 % de cadascuna en la coassegurança. Sanitas Sociedad Anónima de Seguros, amb 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 núm. C-320. Assegurances mitjançades 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.
Protecció Camions és una assegurança destinada a automòbils de 2a categoria de quatre o més rodes, nous i propis, i amb un pes total superior 
a 3.500 kg. S’inclouen els camions rígids, caps tractors i remolcs o semiremolcs, adquirits per lísing, préstec o crèdit a través de Banc Sabadell.
4. 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’interès fix del 0,00 % nominal (TIN). En un 
exemple amb inici del període de liquidació l’01/03/2022. 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’01/03/2023: 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 
amb inici del període de liquidació l’01/03/2022. 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’01/03/2022: 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.
5. 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. Per les transferències 
en euros que facis per canals d’autoservei, tan nacionals com a països de l’EEE (no immediates).
6. 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.

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

Consulta tots els beneficis addicionals que pots obtenir per pertànyer a un col·lectiu 
professional6 amb conveni signat amb Banc Sabadell.

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

Consulta tots els beneficis addicionals que pots obtenir per pertànyer a un  
col·lectiu professional6 amb conveni signat amb Banc Sabadell.


