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

Gestió rebuts vista
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*
•Targetes de crèdit o de dèbit amb assegurança de viatges,
1er any gratuïta.
•Tramitació del canvi de domiciliacions de rebuts.

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

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.
PAY LINK
Sistema de cobrament per SMS o MAIL amb la major
facilitat mitjançant un link.
Bonificació del 50% en el manteniment durant el primer any
i comissió única de 1,5%.
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modificar les condicions, d’acord amb l’evolució del mercat. La presentació d’aquestes condicions deixa sense efecte les vigents fins a la
data.
Febrer 2020 2/3
*subjecta a canvis per normativa SEPA

Inversions
Si disposa d’uns estalvis o vol planificar la seva jubilació
o el futur dels seus fills posem a la seva disposició un
ampli ventall d’inversions en base al seu perfil inversor.
Pla de Pensions 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.
Operi en Borsa amb les millors condicions
Si opera en Borsa, gaudeixi de condicions preferents en
les seves operacions.
Comissió de compra/venda: 0,30%, mínim 10 €.
Comissió de custòdia anual: 0,30%, mínim 10€.

Productes d’INVERSIÓ avantatjosos
• Dual 1 Any
50% en un dipòsit termini fixe al 1,5%
50% en un fons BSA Inversió 100% renda variable
• Dual 2 anys
50% en un dipòsit termini fixe al 1%
50% en un fons BSA Inversió al 70% o 100% renda
variable
• Dual 2 anys
50% en un dipòsit termini fixe al 0,75%
50% en un fons BSA Inversió 50% renda variable

Oferta vàlida per una facturació mínima de 50.000 Euros anuals, ús del TPV, la gestió de pagaments de nòmines, cotitzacions de la CASS i un mínim de dues
domiciliacions de rebuts professionals. I.G.I no inclòs.
Aquest document té un caràcter merament informatiu i no constitueix un assessorament financer, ni una recomanació personalitzada. L’objecte del document
és oferir-li informació sobre les característics del producte objecte de la fitxa. L’inversor tindrà a la seva disposició amb caràcter previ la documentació relativa
a la informació de els productes o serveis informat en el present document. BancSabadell d’Andorra es reserva el dret a modificar aquestes condicions.

www.bsa.ad
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