A Sabadell Professional volem treballar en PRO de vostè. Per això
mantenim un acord de col·laboració amb l'Il·lustre Col·legi d'Advocats
de Sabadell per oferir-li uns avantatges exclusius en la contractació de
productes financers.
Aquest només és un exemple, però n'hi ha molts més.
Truqui’ns al 900ˈ500ˈ170, identifiquis com a membre del seu
col·lectiu professional, organitzem una reunió i comencem a
treballar.

Consulti els indicadors de risc i les
alertes de liquiditat corresponents a
productes concrets en la següent
pàgina web:
www.bancsabadell.com/pensiones.

Si porta el seu pla de pensions individual des
d'una altra entitat, pot beneficiar-se d'un
incentiu econòmic * del
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És important que comenci a planificar el seu futur com més aviat amb solucions d'estalvi a llarg
termini, com els plans de pensions individuals que li oferim. A Banc Sabadell som experts i pensem
en les persones. Com més aviat comenci a estalviar, millor podrà planificar la seva jubilació.
Comencem avui?

5%

Només fins al 31 de Desembre el 2019.
Li oferim una gran flexibilitat a l'hora de realitzar les seves aportacions i una fiscalitat favorable.
Aquesta és un dels avantatges de treballar amb Sabadell Professional, una entitat especialment
sensible als professionals com vostè.
Per això, en lloc d'explicar-aquí tot el que podem fer per vostè, preferim començar a treballar i fer-ho
en persona.
Hi ha més de 1.800 oficines de BancˈSabadell a tot Espanya. Trobi l'oficina amb la que li resulti més
còmode treballar en sabadellprofessional.com.
Desembre 2019
* Promoció realitzada per BanSabadell Pensions EGFP, SA, aplicable a mobilitzacions d'entrada cap plans de pensions individuals de BanSabadell Pensions que compleixin el següent: (i)
provinents d'entitats no participades per Banc Sabadell cap a plans de pensions individuals de BanSabadell Pensions inclosos en la present campanya; (Ii) realitzades entre el
2019.11.04 i el 2019.12.31; (Iii) per un import igual o superior a 4.000 €; (Iv) amb compromís de permanència de 8 anys per l'import concret de l'saldo que es fixi en l'Acord de
compromís de permanència signat pel partícip, i que a més estableixin un pla d'aportacions periòdiques mensuals per un import igual o superior a 150 euros / mes, que s'ha de mantenir
durant 2 anys ininterrompudament. Pot consultar el document informatiu amb les condicions sobre aquest i altres incentius econòmics a www.bancsabadell.com/pensiones. BS Pla Ètic I
Solidari no s'inclou en la promoció. Producte no garantit. La rendibilitat dependrà de la rendibilitat de la cartera d'actius de cada fons de pensions. Entitat gestora: BanSabadell Pensions,
E.G.F.P., SA, amb NIF A-58581331 i domicili social al carrer Isabel Colbrand, 22, 28050 Madrid. Inscrita en el R.M. de Madrid i en el Reg. d'Entitats gestores de la DGSyFP, amb la clau
G-0085. Entitat dipositària, entitat promotora i comercialitzadora de plans de pensions: Banc de Sabadell, SA, amb NIF A08000143 i domicili en avda. Òscar Esplà, 37, 03007 Alacant.
Inscrita en el R.M. d'Alacant i en el Reg. d'entitats dipositàries de la DGSyFP amb clau D-0016.El document amb les dades fonamentals per al partícip està a disposició de al públic en les
oficines de Banc Sabadell, així com en la pàgina web de l'banc www. bancosabadell.com, apartat "Pensions".
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