A Banc Sabadell treballem en PRO de vostè. Ara més que mai, volem acompanyar i ajudar els nostres
clients professionals, que estan veient afectada la seva activitat comercial com a conseqüència del COVID-19,
per oferir-los les millors solucions de finançament que atenguin les seves necessitats.
Contacti amb la seva oficina, identifiqui’s com a membre del seu col·legi professional, i el seu gestor
habitual li explicarà les solucions específiques que el banc està posant a la seva disposició.

Per això, a Banc Sabadell tenim com a màxima prioritat posar tot el nostre esforç i empatia per
escoltar, conèixer i oferir-li les millors solucions de finançament. I, en aquest senti, ara posem a la
seva disposició:

Acompanyament Solucions ICO
Amb l’aprovació per part del Consell de Ministres del passat 24 de març de la línia d’avals a través
de l'ICO, tenim una nova oportunitat de poder acompanyar-lo, transmetent-li la nostra confiança i
professionalitat, i atorgant-li d’aquesta manera eines que se sumen a les accions ja iniciades per
Banc Sabadell amb l’objectiu d’atendre les seves demandes i necessitats.
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Hem posat en marxa el nostre pla d'Acompanyament Solucions ICO, per tal que trobi la millor
alternativa que l’ajudi en aquesta situació excepcional.
Pot accedir a tota la informació necessària per sol·licitar aquestes ajudes a través del seu gestor i del
web de Banc Sabadell.
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Treballar en PRO de vostè no és només facilitar-li la gestió de la seva activitat professional i atendre
les seves necessitats financeres. És anar més lluny.

