
 
 
 
En el marc de l’acord de col·laboració que tenim amb vostès, els recordem que tots els seus 
col·legiats/associats poden gaudir de productes i serveis exclusius, sobre els quals els 
mantenim informats en relació amb qualsevol canvi que els pugui afectar.  
 
Per aquest motiu, com a resultat dels canvis de l’actual entorn econòmic, que impliquen canvis 
en els comptes que tenen a la seva disposició, volem destacar els avantatges del Compte 
Expansió Premium PRO, compte sense comissions d’administració ni de manteniment 
dins els comptes de la gamma Expansió, dissenyats per adaptar-se a cadascuna de les 
necessitats dels membres del seu col·lectiu. 
 
Hem millorat els requisits necessaris per accedir als avantatges del Compte Expansió 
Premium PRO. Només caldrà complir amb un ingrés mensual de més de 700 euros i 
tenir/contractar un d’aquests productes: 

 Una assegurança contractada en Banc Sabadell, o  

 Un contracte d’AutoRenting, o 
 Un pla de pensions, fons d’inversió o compte de valors amb accions de qualsevol 

companyia, per un import superior a 10.000 euros. 
Altres alternatives per a beneficiar-se del Compte Expansió Premium són: 

 Mantenir un patrimoni global en Banc Sabadell superior a 75.000 euros, calculat com la 
suma de saldos del mes anterior en dipòsits, renda fixa a venciment, assegurances de 
vida-estalvi, fons d’inversió, valors cotitzables i no cotitzables, plans de pensions, EPSV 
i cartera de fons. 

 O ser titular de 10.000 accions de Banc Sabadell, S.A. 
 
En destaquem els avantatges principals: 

 Sense comissions d’administració ni manteniment. 

 Transferències en euros realitzades per Internet, tant nacionals com a països de l’EEE 
(no immediates) i negociació i compensació de xecs en euros, domiciliats en entitats 
financeres a Espanya, gratuïtes. 

 Targetes de dèbit i de crèdit Or gratuïtes, sense comissions d’emissió ni manteniment. 

 Retirades en efectiu gratis en una àmplia xarxa de caixers. 
 
En cas de no complir els requisits del Compte Expansió Premium PRO, podran contractar el 
Compte Expansió PRO, amb un únic requisit: un ingrés mínim de 700 euros (joves entre 18 i 29 
anys no és necessari ingrés mínim). En aquest cas, els informem que aquest compte té una 
comissió de manteniment mensual de 5 euros (cobrament trimestral: 15 euros); en el seu cas, 
pel fet de pertànyer al seu col·lectiu professional, se’ls aplicaria una bonificació sobre la tarifa 
estàndard i se’ls cobrarien només 3 euros mensuals (cobrament trimestral: 9 euros). La 
comissió d’administració, la targeta de dèbit i la de crèdit Classic, així com les retirades 
d’efectiu a dèbit en una àmplia xarxa de caixers, són gratuïtes. 
 
Els informem que a partir del 24 de desembre de 2019 els clients que no compleixin els 
requisits del Compte Expansió Premium PRO continuaran amb el Compte Expansió PRO 
que tinguin contractat actualment, amb les condicions exposades en el punt anterior. Tots els 
clients afectats han rebut informació sobre aquesta qüestió, en una comunicació amb data 24 
de setembre de 2019.  
 
Resto a la seva disposició per ampliar aquesta informació o qualsevol altra que sigui del seu 
interès. Els membres del seu col·lectiu que vulguin ampliar aquesta informació es poden 
adreçar a la seva oficina habitual o trucar al 900 500 170. 
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