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Excel·lents tarifes
Amb Sabadell eBorsa gaudirà d’una de les tarifes 
més competitives del mercat tant en operativa 
nacional com internacional.

Compravenda renda variable nacional 

• 7 euros operació fins a 7.000 €.
• 10 euros operació de 7.001 a 10.000 €.
• 15 euros operació de 10.001 a 15.000 €.
• 0,10% (màx. 200 euros) per a operacions  
 superiors a 15.000 euros.

Operativa en renda variable nacional 

• 0,2% sobre import net (mín. 2 €)  
 en l’abonament de dividends i en les   
 ampliacions de capital.

• 0,05% sobre efectiu (mín. 3 €)  
 en concepte de custòdia trimestral.
  
Operativa en renda variable internacional 

• 0,25% sobre efectiu (mín. 15 €)  
 en concepte d’intermediació.(5) 

• 0,5% sobre import net (mín. 3 €)  
 en l’abonament de dividends.

• 0,15% sobre efectiu (mín. 10 €)  
 en concepte de custòdia trimestral.

Perfil eBorsa, la possibilitat de 
comptar amb la col·laboració 
d’un expert
Servei de contractació opcional que permet 
accedir a través de BS Markets a una sèrie d’eines 
dissenyades per donar-li suport en cadascuna de 
les seves gestions: 
 
Temps real en streaming  

Anàlisi fonamental del mercat

• Fem un estudi complet i profund del mercat,  
 amb el repàs detallat de cadascun dels seus  
 elements, per, d’aquesta manera, exposar-l’hi  
 de manera clara i senzilla: valors i índexs, ràtios,  
 empreses, etc.

Informes de mercat

• Diàriament i setmanalment rebrà uns informes  
 exclusius amb previsions i opinions sobre  
 l’actualitat del mercat de valors.

Reporting constant i personalitzat

• Connexió permanent amb els mercats a   
 través de La meva cartera, el correu electrònic i  
 la missatgeria mòbil.

Cost del servei
• Quota de subscripció del servei de 72,60 €,  
 IVA inclòs (per cada titular del contracte de  
 banca a distància); exempta si es fan 15 o més  
 liquidacions a l’any de compravenda.

Sabadell eBorsa
El servei on line per a la gestió directa de la seva cartera de valors.

o

7 € de tarifa plana 

en operacions de compravenda en renda variable nacional fins a 7.000 euros.(1) 

0,25% de bonificació 0,75% de bonificació

fins al 29 de setembre de 2017, pel traspàs 
de la seva cartera de renda variable cotitzada 
des d’una altra entitat, fins a un import total 
màxim de 500 euros.(2)

fins al 29 de setembre de 2017, fins a un 
import total màxim de 1.500 €.(3)

Pel traspàs de la seva cartera de renda variable 
cotitzada des d’una altra entitat per a imports 
superiors a 10.000 € i clients que siguin 
titulars d’un Compte Expansió o que compleixin 
els requisits del Compte Expansió.(4)



1. Tarifes vigents: 7 € per a operacions de fins a 7.000 €, 10 € per a operacions de 7.000 € a 10.000 €, 15 € per a operacions de 
10.000 € a 15.000 € i 0,10% per a operacions d’import superior a 15.000 € (màxim 200 € per operació). Més taxes i cànons que 
repercuteixin els mercats i els sistemes de liquidació.
2. La bonificació del 0,25% s’aplicarà sobre el total de carteres de renda variable cotitzada traspassades, amb un import total màxim de 
500 € per titularitat idèntica. L’abonament es farà, com a màxim, 15 dies laborables després que el traspàs sigui efectiu.
3. La bonificació del 0,75% s’aplicarà sobre el total de carteres de renda variable cotitzada traspassades, amb un import total màxim de 
1.500 € per titularitat idèntica. L’abonament es farà, com a màxim, 15 dies laborables després que el traspàs sigui efectiu.
4. L’incentiu del 0,75% només s’aplicarà si el client és titular d’un Compte Expansió vigent o, en el cas que tingui un altre tipus de 
compte, si en els últims tres mesos ha tingut almenys un abonament de nòmina, pensió, subsidi o Regular Transfer Plan igual o superior 
a 700 €, o bé si manté un patrimoni global a l’entitat superior a 75.000 €, calculat com la suma de saldos del mes anterior en dipòsits, 
renda fixa a venciment, assegurances de vida/estalvi, fons d’inversió, BS Fondos Gran Selección, valors cotitzables i no cotitzables, 
plans de pensions i EPSV.
5. Més les taxes i els cànons que repercuteixin els mercats i els sistemes de liquidació.
A través del servei Sabadell eBorsa es pot contractar renda fixa i renda variable. Els productes que s’inclouen en aquest grup de família 
MiFID són tots no complexos.

Operativa internacional
El mercat és global. Per això, la seva cartera també 
ho ha de ser. Amb Sabadell eBorsa podrà operar 
en els parquets principals del món.

Accessibilitat les 24 hores,  
els 365 dies de l’any
Podrà executar fàcilment les seves decisions en el 
precís instant i lloc en què les prengui, a través de 
BS Online.

Contracti Sabadell eBorsa en qualsevol oficina o  
a bancsabadell.com/sabadelleborsa

Sense compromís de permanència.


