Treballar en PRO de vostè no només és atendre les seves necessitats financeres. És
anar més lluny.
Sabem que això ens obliga a innovar constantment en la nostra oferta de productes i
serveis financers. Per això, avui li volem comunicar que té a la seva disposició:

el servei VIA T
I aquest és només un dels molts avantatges de treballar amb Sabadell Professional,
una entitat especialment sensible als professionals com vostè.
Per aquest motiu, en lloc d’explicar-li aquí tot el que podem fer, preferim començar a
treballar.
Entri a la web o contacti per telèfon amb el seu gestor i identifiqui’s com a membre
del seu Col·legi Professional.
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A Sabadell Professional volem treballar en PRO de vostè. Per això mantenim
un acord de col·laboració amb el seu Col·legi Professional, per oferir-li unes
condicions avantatjoses en la contractació de productes i serveis financers.

Servei VIA T - Col·lectius Professionals
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Pagar còmodament els peatges
L’opció més còmoda per pagar els peatges si et desplaces habitualment per autopista.
Amb el servei VIA T que t’ofereix Banc Sabadell, no hauràs d’interrompre el teu viatge,
perquè pots abonar-los sense fer cap acció manual i sense aturar el vehicle.

1r any
GRATIS

Sense comissions d’emissió i manteniment
durant el primer any per als clients de
la gamma Compte Expansió PRO.*

Sense instal·lació
VIA T no necessita cap mena d’instal·lació
al cotxe, la moto o qualsevol altre vehicle.
Només situant el dispositiu a la part superior
del parabrisa del vehicle, estaràs a punt per
circular per les autopistes.

Sense esperes
Perquè no hauràs d’aturar el vehicle ni en
incorporar-te a la via de pagament, ni a la
sortida. Podràs passar pels peatges sense
aturar-te utilitzant les vies exclusives VIA T
convenientment senyalitzades.

Amb més avantatges
VIA T també permet pagar als aparcaments
públics que acceptin el pagament amb VIA T.

A més, les empreses concessionàries de les
autopistes també ofereixen descomptes i
l’utilitzis, més descomptes podràs aconseguir.

De franc el primer any
Les comissions d’emissió i manteniment seran
gratuïtes durant el primer any per als clients
de la gamma Compte Expansió PRO. A partir
del segon any, s’aplicarà una comissió de
manteniment de 10,05 €/any.*

Extracte mensual de les operacions
Rep mensualment un detall dels trànsits, en què
es mostren totes les operacions fetes amb VIA T.
Això et permet portar un control mensual de
totes les despeses corresponents al període.

Vine a qualsevol de les nostres oficines, identifica’t com a membre del
teu col·lectiu professional i sol·licita el teu VIA T per gaudir de tots els
avantatges exclusius que t’oferim.
31/12/2020
no ser titular d’un compte de la gamma Expansió PRO, s’aplicarà una comissió d’emissió de 20 euros i una comissió de
manteniment de 15 euros/any.

