
Començar una relació a llarg termini.
Tenir al costat un banc que, des del primer  
moment, es compromet a ser una entitat  
transparent, rigorosa i propera,
i a demostrar-ho durant molts anys.

Rebre una qualitat de servei excel·lent.  
Disposar en tot moment d’una atenció àgil,  
convenient i resolutiva, enfocada a trobar  
sempre les solucions més útils.

Créixer amb un banc que creix.  
Un banc que no ha deixat d’expandir-se
a escala nacional i internacional, per tal d’oferir
als nostres clients més solidesa i confiança.

Formar part d’una entitat socialment  
responsable i transparent. 
Aportar valor a la societat i donar resposta a les diferents 
expectatives dels col·lectius socials.

I, sobretot, Ser on siguis significa 
demostrar tot el que diem.
En el revers d’aquest full hi ha la primera prova.

Què significa Ser on siguis?

Ser on siguis 



Mantenint una visió ètica i de llarg termini en la 
relació amb els diferents col·lectius socials:

• Amb els clients: adaptant-nos a les seves 
necessitats i comunicant-nos amb una total 
transparència, de manera clara i senzilla.

• Amb els empleats: a través de les polítiques 
d’igualtat, integració i conciliació, gestionant el talent 
i impulsant iniciatives de voluntariat corporatiu.

• Amb els proveïdors: establint normes i protocols 
per tal d’estendre les pràctiques socialment 
responsables a tota la cadena de subministrament.

• Amb la societat: col·laborant en la creació 
d’ocupació, l’educació financera i la prevenció del 
blanqueig de capitals, entre altres actuacions.

• Amb les activitats de la Fundació Banc Sabadell: 
creant valor a partir de les accions socials que 
portem a terme.

Evolució total actiu, inversió creditícia i dipòsits
(Dades en milers de milions d’euros)      
Font: informe intern resultats 4T 2016.

Formar part d’una entitat socialment responsable i transparent.

Què significa Ser on siguis?

Créixer amb un banc que creix.

Tracte rebut pels clients (2016)
Font: STIGA, EQUOS RCB
“Anàlisi de qualitat objectiva en xarxes comercials bancàries”.  
Valors en una escala del 0 al 10.

% de clients que asseguren que continuaran sent clients 
Font: Inmark Europa, resum executiu   
“Comportament financer dels particulars” (2016).

Rebre una qualitat de servei excel·lent.
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Començar una relació a llarg termini.

Durant els últims anys, creix el nombre de clients 
fidels a la nostra entitat. Vuit de cada deu estan 
segurs de continuar sent clients de Banc Sabadell.

La nostra entitat és una de les més reconegudes 
quant a tracte rebut pels clients en les oficines i 
supera àmpliament la mitjana del sector.

A més a més, innovem dia rere dia per adaptar-nos als 
nous temps i a les necessitats dels nostres clients. 
Per això, ampliem els nostres canals de comunicació, 
entre els quals destaquem la nostra app mòbil, una 
de les més ben valorades en el mercat.

Banc Sabadell ha crescut i continua creixent 
juntament amb els seus clients amb la seguretat 
de gaudir d’una posició de liquiditat confortable i un 
nivell de solvència sòlid.
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