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Serveis
Gaudeixi d’una atenció de màxima qualitat i a més, d’unes
condicions fetes a la seva mida. Disposarà d’un gestor
personal per dur a terme totes les gestions necessàries.

Gestió rebuts vista-format electrònic**
Comissió de gestió 0,25 € per rebut
Comissió devolució 0,25 € per rebut

Zero comissions
•Administració i manteniment del compte.
•Transferències dins del Principat d’Andorra*
•Ingrés de xecs d’entitats financeres andorranes.
•Targetes de crèdit o de dèbit amb assegurança de viatges,
1er any gratuïta.
•Tramitació del canvi de domiciliacions de rebuts.
*subjecta a canvis per normativa SEPA

Pack d’avisos gratuït
Servei d’avisos per SMS al seu mòbil i/o correu electrònic.
Mitjançant un missatge de text l’informem de les operacions
fetes amb targeta de crèdit, càrrecs de rebuts domiciliats al
seu compte.

Transferències a l’estranger, cost fix de 10 €(*).
(*) En cas d’enviar-se amb despeses a càrrec de l’ordenant,
es carreguen 15 € addicionals de despeses de corresponsal.
VIA T per al pagament de peatges per només 30€ anyals.

Servei de Banca Online (www.bsa.ad) i APP
Podrà consultar i operar amb els seus comptes les 24
hores, els 365 dies a l’any amb el nostre servei de Banca
Online i es pot descarregar la nostra APP al seu dispositiu
mòbil.
Reintegraments gratuïts en qualsevol dels més de 21.000
caixers del grup Banc Sabadell a Espanya.

Terminal punt de Venda (TPV)**
Comissió targetes país 0,25% per operacions superiors a 30€
Comissió targetes estrangeres 0,90%

** tarifes segons vinculació amb l’entitat
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Inversions

Finançament

Pla de Pensions Capital Garantit
Li garantim el capital invertit i anyalment li assegurem una
rendibilitat mínima. Sense cap comissió i amb flexibilitat
total en les seves aportacions. Pla homologat per poder
deduir les aportacions anyals fins a 5.000 Euros en la
declaració de l’IRPF.

Préstecs per les inversions que vostè considera importants
• Tipus fix 4,50% fins a 5 anys.
• Comissió d’obertura 1%
• Sense comissió de cancel·lació anticipada.

Operi en Borsa amb les millors condicions
Li proposem les següents condicions preferents:
Comissió de compra i venda 0,30%, mín. 10€
Comissió de custòdia anyal 0,30%, mín. 10 €
Productes d’INVERSIÓ avantatjosos
•

Dual 1 Any
50% en un dipòsit termini fixe al 1,5%
50% en un fons 100% renda variable
• Dual 2 anys
50% en un dipòsit termini fixe al 1%
50% en un fons al 70% o 100% renda variable
• Dual 2 anys
50% en un dipòsit termini fixe al 0,75%
50% en un fons al 50% renda variable

Préstec Estudis
• Tipus fix 3,75% fins a 3 anys.
• Sense comissió obertura.
• Sense comissió de cancel·lació anticipada.
Hipoteca
• Tipus EUR 12 mesos+1,30%(*).
• Comissió d’obertura 0,20%.
• Comissió de cancel·lació 0% per amortitzacions inferiors
al 50% del capital pendent; 1% en els altres casos.
(*) Si el EUR 12 mesos és inferior a zero s’aplicarà un
euríbor del zero per cent.

La concessió de qualsevol pòlissa o préstec estarà condicionada als criteris de risc del Banc.
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