
EN ORDRE  Guia per tenir-ho tot controlat quan viatgi.

El meu
viatge

Finances

Tecnologia Bàsics

Preparatius
Higiene 
i salut

Per pagar fàcilment a tot el món
Per fraccionar les compres (amb la targeta SIN)
Per viatjar tranquil amb les cobertures d'assegurança

Descarregar l'App de Banc Sabadell per fer des d'ampliacions del límit de 
la targeta �ns a consultes de saldos i moviments

Activar el servei roaming per poder trucar des de l'estranger. Al 902 323 000 
podrà fer qualsevol gestió �nancera a distància

Disposar de targetes BS per poder treure diners en caixers de tot el món

Activar els serveis de BS Online per poder fer gestions des de qualsevol lloc

Targetes
de crèdit

Kit 
mèdic

Finançament

Canviar moneda. Recordi que sempre és 
més car fer el canvi als aeroports

Telèfon mòbil
Càmera de vídeo / fotogrà�ca
Reproductor MP3 i auriculars
Carregadors de tots els dispositius
Carregar les bateries de tots els dispositius
Comprovar les targetes de memòria
Descarregar mapes del lloc de destí a l'smartphone

Plani�car els diners necessaris. Amb 
la Línia Expansió BS disposa de �ns 
a 5.000 € instantàniament

Gel i xampú 
Desodorant 
Perfum 
Maquillatge
Raspall i pasta de dents
Mocadors

Una muda per dia 
Calçat còmode 
Pijama
Banyador i xancletes
Paraigua
Ulleres de sol
Gorra
Rellotge
Cinturó
Bossa per a la roba bruta

Medicaments
Lents de contacte i líquids
Protecció solar i aftersun
Vacunes i medicació especí�ques

Comprovar la meteorologia per triar la roba més 
adequada

Comprovar horaris dels transports que cal agafar

Revisar la validesa de la documentació necessària

Fer una previsió dels diners necessaris. Pot sol·licitar la
targeta SIN, que li permetrà fraccionar les compres

Plani�car el viatge per poder comprar entrades 
anticipadament

Documents d'identitat (DNI, passaport…) 
Bitllets de transport 
Documents de reserva 
Mapes i guies

Targeta sanitària. Recordi que a Banc Sabadell 
posem a la seva disposició les assegurances de 
salut amb les cobertures més completes

Efectiu

Necesser

Documentació

Roba

Sabadell 
Sempre

Unes setmanes
abans...

Uns dies 
abans...


