A Sabadell Professional volem treballar en PRO de vostè. Per això
mantenim un acord de col·laboració amb el Col·legi de Periodistes de
Catalunya per oferir-li uns avantatges exclusius en la contractació de
productes financers.

Ver video

Treballar en PRO de vostè no només és oferir-li un Compte de la gamma Expansió en condicions
preferents i atendre en la mesura possible les seves necessitats financeres. És anar més lluny.
Sabem que això ens obliga a innovar constantment en la nostra oferta de productes i serveis. Per
això, avui li volem comunicar que té a la seva disposició:

Solucions en Fons d'Inversió.
Li oferim una oferta àmplia i innovadora de Fons d'inversió, desenvolupant contínuament nous productes
d'elevada qualitat. Comptem amb un equip de gestió altament qualificat. I, a més els premis i distincions
rebuts pels fons en les diferents categories acrediten l'èxit de la gestió.
Per això li donem diverses raons perquè comenci ara:

• Pot invertir a partir de 30 euros. I fer aportacions quan li vagi bé.
• Avantatges fiscals. Un fons només tributa quan vol recuperar els seus diners i si té guanys. Per tant, un fons
li dóna la llibertat de decidir quan tributar.
• Ja són més de 250.000 clients. Els que ens han donat la seva confiança per invertir en fons d'inversió.
I aquest és només un dels molts avantatges de treballar amb Banc Sabadell, una entitat
especialment sensible als professionals com vostè.
Per aquest motiu, en lloc d’explicar-li 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 Banc Sabadell arreu d’Espanya. Trobi l’oficina amb la qual li sigui
més còmode treballar entrant a sabadellprofessional.com.
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Aquest només és un exemple, però n'hi ha molts més.
Truqui’ns al 900 500 170, identifiquis com a membre del seu col·lectiu
professional, organitzem una reunió i comencem a treballar.

Fons d’inversió
Juliol 2019
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Traspassi els seus fons d’inversió(1) i aconsegueixi fins a

+2,00 %

(3)

Traspassi els seus fons d’inversió i
aconsegueixi fins a +2,00%(3)

I, si ho desitja, li gestionem la seva cartera
de fons amb BS Fons Gran Selecció

Amb els fons d’inversió de Banc Sabadell:
• Obtindrà aquest percentatge per traspassar els
seus fons des d’una altra entitat.(1)
• I, sobretot, disposarà d’una àmplia selecció de
fons perquè esculli la combinació que s’adapta
més a la seva estratègia d’inversió.
Import mínim: 10.000 euros.

A partir de 20.000 euros pot traspassar els seus
fons a BS Fons Gran Selecció(2), el nostre servei
exclusiu de gestió discrecional de carteres de fons, i
beneficiar-se de l’incentiu del +1,00%, si l’aportació
es fa abans del 31/12/2019. Els traspassos
de fons a BS Fons Gran Selecció Premier es
beneficiaran de l’incentiu de l’1% sobre el 40% de
l’import traspassat.

Hi ha, per a cada un dels fons gestionats per Sabadell Asset Management, el document amb les dades
fonamentals per a l’inversor (DFI), el fullet i els informes periòdics, que estan a disposició del públic a les
oficines comercialitzadores i a sabadellassetmanagement.com.

Traspassi els seus fons abans del 31 de desembre de 2019 i
gaudeixi de tots els avantatges!
FONS INCLOSOS:
Incentiu +2,00%

Incentiu +1,00%

SABADELL ESPANA DIVIDENDO, FI Reg. CNMV núm. 2572
SABADELL EUROPA VALOR, FI Reg. CNMV núm. 3425
		

INVERSABADELL 25, FI Reg. CNMV núm. 3598
SABADELL PRUDENTE, FI Reg. CNMV núm. 4375
SABADELL DINÁMICO, FI Reg. CNMV núm. 4855
SABADELL EQUILIBRADO, FI Reg. CNMV núm. 4854
SABADELL ECONOMIA DIGITAL, FI Reg CNMV núm. 5345
BS FONDOS GRAN SELECCIÓN – PERSONAL (2)
BS FONDOS GRAN SELECCIÓN – PREMIER (2)

Incentiu +1,50%

SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, FI Reg. CNMV núm. 2871
INVERSABADELL 50, FI Reg. CNMV núm. 2460
INVERSABADELL 70, FI Reg. CNMV núm. 2461

(1) Traspassos d’entrada de fons d’altres entitats, sol•licitats entre l’1/7/2019 i el 31/12/2019 (liquidats fins al 10/1/2020). Per beneficiar-se de l’incentiu, vàlid
per a traspassos fets per persones físiques residents, l’import mínim ha de ser de 10.000 euros (es permet la suma de diferents traspassos externs en un mateix
contracte de fons) i s’han de mantenir les condicions exposades en el moment de rebre els abonaments. No hi ha import màxim de traspàs. L’import màxim de
bonificació és de 3.000 euros per client. El 50% de l’abonament de l’incentiu s’ha d’efectuar el 29/1/2021 i l’altre 50%, el 31/1/2022 al compte corrent associat
al contracte de fons d’inversió. L’import base sobre el qual es calcula l’incentiu és l’import líquid d’entrada al fons BS que rep el traspàs. En cas que es facin
traspassos de sortida interns, externs o reemborsaments posteriors al traspàs d’entrada que dona dret a l’incentiu, es restaran de l’import base. Les quantitats
obtingudes en concepte d’incentiu s’integren com a rendiments del capital mobiliari. En el moment de l’abonament de l’incentiu s’aplicarà una retenció a compte
de l’IRPF (segons la legislació fiscal vigent). No s’inclouen en aquesta promoció els traspassos de fons de terceres gestores comercialitzats per Banc Sabadell, els
traspassos interns entre fons de Sabadell Asset Management ni les subscripcions en fons.
(2) Els traspassos al servei BS Fons Gran Selecció s’han de fer al fons Sabadell Rendimiento, FI – Clase Canalizador, que actua com a fons que canalitza el servei.
En el cas de la modalitat Premier, els traspassos es beneficiaran de l’incentiu de l’1% sobre el 40% de l’import traspassat.
(3) Incentiu de l’1,00%, 1,50% o 2,00% en funció del fons destinació del traspàs extern d’entrada.
Els fons d’inversió gestionats per Sabadell Asset Management subjectes a l’incentiu són productes MiFID no complexos.

Societat gestora
Sabadell Asset Management, S.A., S.G.I.I.C., S.U.
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