
Tu ets especialista en el teu negoci. 
Nosaltres, en acompanyar-te per oferir-te les 
solucions que necessites en cada moment, 
amb una oferta1 de productes i serveis 
especialitzada.

I tot acompanyat d’un gestor especialista  
en el sector vitivinícola.

D’especialista  
a especialista

PUBLICITATSolucions Negocis



Solucions de finançament3 a llarg termini

Préstec Sabadell ECO Agro

Dirigit a agricultors que vulguin transformar la seva 
explotació per adaptar-la a la normativa comunitària 
sobre agricultura ecològica.

• Pla d’amortització adaptat al pla empresarial.
• Tipus d’interès fix o variable.
•  Quota d’amortització adaptada a les 

característiques de la plantació.

Préstec Plantacions

Préstec especialment dissenyat per finançar les 
plantacions que triguen un mínim de 3 anys a ser 
productives.

• Fins al 80 % de la inversió.
• Termini adaptat al tipus de plantació.
•  Possibilitat de carència de capital en funció  

del tipus de plantació.

Solucions per al dia a dia
Compte Expansió Negoci Agrari:  
tota l’operativa bancària de manera àgil i sense comissions2

•  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.

Solucions de finançament3 a curt termini
Préstec Flexi Agro

Amb Flexi Agro 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 
necessitats reals i estacionals.

I amb unes condicions financeres excel·lents:

•  Bestreta de la PAC. T’anticipem les ajudes 
europees perquè en disposis quan tu vulguis.

•  Bestreta de la collita. T’anticipem el cobrament 
dels ingressos que produeix la teva collita.

•  Finançament de l’agroassegurança. Et financem 
al llarg de l’any la prima de l’assegurança agrària.

Servei de pagament immediat Pimes – Proveïdors (confirming)

Aconsegueix descomptes amb els teus proveïdors 
per pagament immediat. Adaptat especialment per a 
qualsevol mena de matèria primera necessària per al 
teu negoci.

•  Permet que l’empresa negociï descomptes per 
pagament immediat, gràcies al finançament 
automàtic d’aquests.

•  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.

Indicador de risc referit al Compte Expansió Negoci Agrari.

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 que faciliten els pagaments

Préstec amb l’aval de SAECA i amb altres Societats de Garantia Recíproca (SGR)

Comptar amb l’aval de la Societat Anònima  
Estatal de Caució Agrària (SAECA) et facilitarà  
la inversió en la teva explotació vitivinícola per 
millorar-ne el rendiment.

• Termini flexible.
• Sense necessitat d’hipotecar els béns.
•  Finançament destinat a la compra de terres  

i vinyes, maquinària, transformació o millora de 
vinyes i instal·lacions, construcció de cellers i 
magatzems, aportació al capital de cooperatives  
i necessitat de circulant.

•  Tenim acords de col·laboració firmats amb altres 
SGR que també poden ser del teu interès.

Préstec Sabadell Jove Agricultor

Destinat a agricultors i ramaders d’entre 18 i  
40 anys, ambdós inclosos, que no hagin estat 
titulars d’una explotació agrària amb anterioritat  
als 12 mesos previs a la sol·licitud del préstec i  
que s’instal·lin per primera vegada en una  
explotació agrària prioritària com a titular d’aquesta.

• Pla d’amortització adaptat al pla empresarial.
• Tipus d’interès fix o variable.
•  Quota d’amortització adaptada a les 

característiques de la plantació.

Solucions de rènting i lísing

Leasing agrario / Maquinaria agrícola

Per finançar la compra de maquinària, instal·lacions 
o finques per a la teva explotació agrària a través 
de la línia ICO.

• Fins al 100 % de la inversió, inclòs l’IVA.
•  Fins a 7 anys en maquinària i 15 anys en  

béns immobles.

Rènting botes

El rènting et permetrà llogar botes de diferents 
mides i de diferents procedències a canvi d’una 
quota mensual fixa.

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

I amb serveis més que interessants.

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

• Servei de TPV sostenible: estalvia paper en 
eliminar la impressió del comprovant a cada 
compra i millora el control de l’activitat del 
teu negoci en rebre’ls diàriament per e-mail.

Tarifa variable o fixa? Pots triar.

• Percentatge de comissió per operació:

- 0,40 % de comissió per operació.4

-  6 mesos sense comissió de manteniment,  
per a TPV físic i TPV Smart Phone&Sell.5

•  Quota mensual fixa: si el que vols és pagar 
sempre el mateix i no tenir sorpreses, comptes 
amb les nostres tarifes planes segons el límit  
de facturació establert.6

• Despesa planificada i controlada.
- Despesa coneguda, sense sorpreses.
-  Les quotes es consideren una despesa directa. 
L’IVA de les quotes és deduïble.

- No afecta la limitació de despeses financeres.
• Possibilitat de recompra.



La tranquil·litat de tenir el teu negoci i  
la teva activitat protegits correctament7

Agroassegurança (assegurances agràries combinades)

Assegurança de subscripció voluntària que cobreix produccions agrícoles. Té com a finalitat compensar  
les pèrdues derivades de factors meteorològics en explotacions agrícoles, així com accidents o malalties  
a les plantacions.

Solucions de serveis

Solucions de finançament

• Xecs personals i bancaris.

• Transferències.

• Cobraments electrònics (rebuts domiciliats).

• Remeses.

•  Prefinançament d’exportació: descompte de 
factures (reposició) i descompte comercial.

• Finançament d’importació.

•  Crèdit Capital Circulant: préstec a un any basat 
en l’aplicació d’operacions d’importació o 
d’exportació mitjançant Banc Sabadell.

• Crèdits documentaris.

• Avals i garanties.

• Cobertures de risc de canvi.

• Consultoria.

• Línies ICO.

•  Crèdit Comprador: finançament a mitjà i llarg 
termini del comprador estranger.

• Factoring d’exportació.

• BS Confirming i lísing d’importació.

• BS Confirming y leasing de importación.

Solucions de negoci internacional

T’ajudem a escollir els mecanismes de cobrament o 
pagament més adequats per a les teves operacions 
a l’exterior, tenint en compte els costos, els riscos, la 
flexibilitat i la idoneïtat, tant si són d’exportació com 
d’importació.

T’orientem sobre com cobrir els teus riscos 
financers i comercials a través de garanties o avals, i 
també sobre els diferents productes de cobertura del 
risc de canvi de divisa.

T’oferim acompanyament en aspectes no directament 
financers en les teves operacions a l’exterior, 
juntament amb altres set companyies líders en serveis 
internacionals (BANC SABADELL, AROLA, CESCE, 
ESADE, AMEC, GARRIGUES, AENOR i COFIDES). Una 
oferta de serveis dirigida a facilitar l’accés de les 
empreses espanyoles al mercat exterior.

Et proporcionem informació de valor, a través 
de la nostra xarxa internacional d’oficines de 
representació, sobre el país (inversions, legislació, 
riscos del país, indicadors econòmics, requisits 
administratius, etc.), així com suport en les teves 
operacions comercials en cas que utilitzis el crèdit 
documentari com a mitjà de cobrament.

Banc Sabadell és un banc reconegut per la seva tradició i per la seva vocació internacional i per l’àmplia 
experiència que ofereix als seus clients mitjançant els directors de Negoci Internacional.

Rènting agroalimentari

El rènting et permetrà llogar la maquinària i els 
béns necessaris per al teu negoci, a canvi d’una 
quota mensual fixa. Ofertes especials per al rènting 
de maquinària agrícola, botes i malles antipedres.

• Despesa planificada i controlada.
- Despesa coneguda, sense sorpreses.
-  Les quotes es consideren una despesa directa. 
L’IVA de les quotes és deduïble.

- No afecta la limitació de despeses financeres
• Possibilitat de recompra.
• Termini entre 24 i 84 mesos.
• Sense comissions d’obertura ni estudi.
•  Projecte «clau en mà», amb la possibilitat 

d’incloure-hi el 100 % de la inversió.



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 31/12/2022.
2. Les condicions del Compte Expansió Negoci Agrari 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 Expansió Negoci Agrari 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. 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 tenen les seves pròpies tarifes. 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.
5. Durant els primers 6 mesos, la comissió de manteniment del TPV estarà exempta amb el Compte Expansió Negoci Agrari. A partir del setè 
mes, la quota de manteniment del TPV serà de 6 euros mensuals.
6. 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 tenen les 
seves pròpies tarifes.
7. Companyies asseguradores: Caja de Seguros Reunidos, Compañía de Seguros y Reaseguros – CASER, amb NIF A-28013050 i domicili a 
avinguda de Burgos, 109, 28050 Madrid (integrada a Agroseguro, Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios 
Combinados, S.A. amb NIF A-28637304 i domicili al carrer Gobelas 23, 28023, Madrid) i Zurich Insurance plc, Sucursal en España, amb NIF 
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 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 NIF 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 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. Pot consultar les entitats asseguradores amb les quals BanSabadell Mediación ha formalitzat un contracte 
d’agència d’assegurances al web www.bancosabadell.com/bsmediacion.

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

Assegurança multirisc dissenyada per protegir de manera àmplia i en una única pòlissa els actius  
(edificis, maquinària o productes), l’activitat (responsabilitat civil d’explotació, patronal o de productes)  
i els beneficis de l’empresa davant de riscos accidentals.

El producte Protecció Empreses ofereix unes condicions especials per a cellers. A continuació en 
relacionem els aspectes més destacats:

Assegurança Protecció Empreses

Cobertures específiques per a cellers

• Cobertura de vessament de líquids.*
•  Cobertura de robatori d’etiquetes de denominació 

d’origen (DO).*
• Trencament d’ampolles.*

•  Avaria i trencament de maquinària i ordinadors a 
primer risc.*

• RC per a l’explotació de les seves pròpies vinyes.*
•  Línies elèctriques de transport fora del recinte 

assegurat, fins a 1,5 km.
*Garanties opcionals.

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.


