
 

 

COMPTE ACTIVA 

 
Informació Classificació Producte 

 

 

En aplicació de l'Ordre ECC/2316/2015, de 4 de novembre, relativa 

a les obligacions d'informació i classificació de productes financers, 

a continuació s'informa de l'indicador de risc i l'alerta o alertes 

sobre liquiditat/complexitat relatius a aquest producte. 

 

Producte: Compte a la Vista 
 

Indicador de Risc: 

Classificació del producte financer en alguna de les 6 categories previstes 

 

Fons de Garantia de Dipòsits 

Banco de Sabadell, S.A. està adherit al sistema espanyol de garantia de dipòsits en entitats de crèdit, en els 

termes del Reial decret llei 16/2011, de 14 d'octubre, pel qual es crea el Fons de Garantia de Dipòsits d'Entitats 

de Crèdit i la seva normativa de desenvolupament. La quantitat  màxima garantida actualment  per aquest fons 

és de 100.000 euros per dipositant de crèdit. Aquesta quantitat està subjecta a les possibles variacions en funció 

de la normativa vigent en cada moment. 

 

Informació bàsica sobre la cobertura dels dipòsits 
 

 
Els dipòsits que es mantenen a 

BANCO DE SABADELL, S.A estan 

garantits, llevat de les excepcions 

recollides en l'article 4 del RD 

2606/1996 (5), per: 

FONS DE GARANTIA DE DIPÒSITS D'ENTITATS DE CRÈDIT (1) 

Límit de la cobertura: 100.000 euros per dipositant i entitat de crèdit (2). 
Les denominacions comercials següents formen part de l'entitat de crèdit: 

Banc Sabadell, SabadellUrquijo i ActivoBank. 

Si té més dipòsits a la mateixa 

entitat de crèdit: 

Tots els seus dipòsits a la mateixa entitat de crèdit es sumen i el total està 

subjecte al límit de 100.000 euros (2). 

Si té un compte en participació 
amb una o unes altres persones: 

El límit de 100.000 euros s'aplica a cada dipositant per separat (3). 

Període  de  reemborsament  en  

cas  de concurs de l'entitat de 

crèdit: 

 15 dies hàbils, entre l'1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 

2020. (4) 

 10 dies hàbils, entre l'1 de gener de 2021 i el 31 de desembre de 

2023. 

 7 dies hàbils a partir de l'1 de gener de 2024. 

Moneda en què es fa el 
reemborsament: 

Euros 

Contacte del Fons de Garantia 

de Dipòsits d'Entitats de Crèdit: 

Domicili: carrer José Ortega y Gasset núm. 

22, 5a planta Madrid - 28006. 

Telèfon: + 34 914 316 645. 

Fax: 915 755 728. 

Adreça d'Internet: www.fgd.es  

Correu electrònic: fogade@fgd.es 
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Aquest nombre és indicatiu 

del risc del producte. Així, 

1/6 és indicatiu de menys 

risc i 6/6 és indicatiu de 

més risc. 



Per a més informació: www.fgd.es 

Informació addicional: En general, tots els dipositants minoristes i les empreses estan coberts 

per sistemes de garantia de dipòsits. Les excepcions aplicables a certs 

dipòsits es poden consultar al lloc web del sistema de garantia de dipòsits 

responsable. Banco de Sabadell, S.A l'informarà també, si així ho demana, de 
si determinats productes estan coberts o no. Si els dipòsits estan coberts, 

Banco de Sabadell, S.A. li ho confirmarà també als extractes de compte. 

 

 

 

(1) Sistema responsable de la cobertura del seu dipòsit. 

(2) Límit general de la protecció 
 

Si no es pot disposar d'un dipòsit ja que una entitat de crèdit no està en condicions de complir les seves obligacions 

financeres, un sistema de garantia de dipòsits reemborsarà els dipositants. El reemborsament puja com a màxim a 

100.000 euros per entitat de crèdit o, si es tracta de dipòsits nominats en una altra divisa, el seu equivalent aplicant els tipus 

de canvi corresponents. 

 

Això vol dir que es sumen tots els seus dipòsits que s'hagin fet a la mateixa entitat de crèdit per determinar el nivell de 

cobertura. Si, per exemple, un dipositant té un compte d'estalvi amb 90.000 euros i un compte corrent amb 20.000 euros, 

només se li reemborsaran 100.000 euros. 

 

Aquest mètode s'utilitzarà també si una entitat de crèdit opera amb diferents denominacions comercials.  Banco  de Sabadell, 

S.A. opera comercialment també amb les denominacions Banc Sabadell, SabadellUrquijo i ActivoBank. Això vol dir que tots els 

dipòsits en una o més d'aquestes denominacions comercials estan garantits per un total de 100.000 euros. 

 

(3) Límit de la protecció per als comptes en participació. 

 

En el cas de comptes en participació, el límit de 100.000 euros s'aplicarà a cada dipositant. 

 

Ara bé, els dipòsits en un compte sobre el qual tinguin drets dues o més persones com a socis o membres d'una societat, una 

associació o qualsevol agrupació de tipus similar, sense personalitat jurídica, s'agreguen i tracten com si els hagués fet un 

dipositant únic a l'efecte de calcular el límit de 100.000 euros o, si es tracta de dipòsits nominats en una altra divisa, el seu 

equivalent aplicant els tipus de canvi corresponents. 

 

(4) Reemborsament. 

El sistema de garantia de dipòsits responsable és el Fons de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit:   

 

Adreça: carrer José Ortega y Gasset núm. 

22, 5a planta - Madrid 28006. 

Telèfon: + 34 914 316 645. 

Fax: 915 755 728. 

Adreça d'Internet: www.fgd.es  

Correu electrònic: fogade@fgd.es 
 

Li reemborsarà els seus dipòsits (fins a un màxim de 100.000 euros o, si es tracta de dipòsits nominats en una altra divisa, el 

seu equivalent aplicant els tipus de canvi corresponents) en un termini de: 

 

 15 dies hàbils, entre l'1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2020. 

 10 dies hàbils, entre l'1 de gener de 2021 i el 31 de desembre de 2023. 

 7 dies hàbils a partir de l'1 de gener de 2024 

 

Si en aquest termini no se l'ha reemborsat, s'ha de posar en contacte amb el sistema de garantia de dipòsits, ja que el temps 

durant el qual es pot reclamar el reemborsament pot estar limitat. Per a més informació, es pot consultar www.fgd.es 

 

(5) Dipòsit garantit pel Fons Espanyol de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit (a partir d'ara, FGD), llevat que el titular no 

estigui identificat, de conformitat amb la Llei 10/2010 de prevenció del blanqueig de capitals i de finançament del terrorisme, 

o que tingui el seu origen en operacions objecte de sentència penal condemnatòria per delicte de blanqueig de capitals. Així 

mateix, el dipòsit està exclòs de la cobertura de l'FGD en la resta de supòsits previstos en l'article 4 del Reial decret 

2606/1996: 

 Els constituïts per altres entitats de crèdit pel seu compte i en nom seu. 

 Els efectuats per societats i agències de valors, entitats asseguradores, societats d'inversió mobiliària,  així  com 

gestores d'IIC, de fons de pensions, de fons de titulització i capital-risc, i els dipòsits de les entitats que gestionen, 

societats gestores de carteres i empreses d'assessorament financer, i societats de capital-risc i les seves societats 

gestores i la resta d'entitats financeres definides en l'article 4.1.26 del Reglament UE 575/2013, de 26 de juny de 

2013. 

 Els constituïts per administracions públiques, excepte ens locals amb un pressupost anual igual o inferior a 500.000 

euros. 

 

 

El o els signants manifesten que han rebut un exemplar d'aquest document d'informació prèvia (el qual incorpora 

la informació sobre l'indicador de riscos i alertes sobre liquiditat i complexitat, la informació Precontractual, i 

http://www.fgd.es/


l'annex sobre la informació del Fons de Garantia de Dipòsits) i que han estat informats pel banc del seu dret a sol 

licitar totes les explicacions prèvies que els calgui sobre les característiques del producte objecte del contracte i 

els  seus  efectes, juntament amb totes les informacions complementàries que necessitin per poder adoptar una 

decisió fonamentada i poder comparar ofertes similars, i avaluar l'adequació del producte a les seves necessitats 

i interessos. Per això, el banc informa el o els signants que només han de signar el contracte si consideren que 

han obtingut suficients explicacions del producte. 


