TE

DE

OMPT

E

SC

Distingit/ida senyor/ra,
Gràcies a l’acord signat entre COL OF. ENGINYERS TEC. AGRÍCOLES I PERITS
AGRÍCOLES DE CATALUNYA, Professional BS i Banc Sabadell, a partir d’ara posem a
disposició seva una selecció de serveis financers exclusius, adaptats a l’activitat
professional que desenvolupa i a la seva economia personal.
El primer pas per gaudir d’aquests serveis és obrir un Compte de col·lectius a qualsevol de
les nostres oficines, sense comissions ni despeses d’administració1, que li permet accedir a
descomptes i altres condicions exclusives. A més, si vostè encara no és client, en contractar el
seu Compte de Col·lectius, tindrà un descompte2 de 60 euros en la quota del Col·legi
durant el primer any.
Per ampliar aquesta informació i conèixer amb més detall els serveis financers que siguin del
seu interès, passi per qualsevol de les nostres oficines. Si ho prefereix, pot concertar
prèviament una entrevista trucant al 902 383 666.
L’esperem.

REGAL DE BENVINGUDA*

MEMÒRIA
USB de 8 Gb
Exclusivament per nous clients.

BS-1

* Promoció vàlida per fer-se client, amb un ingrés mínim de 300 euros. En cas que s’exhaureixi aquest regal, es substituirà per un altre del mateix valor o superior.
(1) Excepte comptes inoperants en un període igual o superior a un any i aquells en què el saldo sigui igual o inferior a 150 euros.
(2) Descompte en la quota col·legial. Només cal que porti a la Secretaria del Col·legi una fotocòpia del contracte del Compte de col·lectius, domiciliï la quota del
Col·legi, i gaudirà automàticament d’un descompte en la quota. Promoció exclusiva per a nous clients. Per a més informació sobre aquesta promoció, pot adreçarse a la Secretaria del Col·legi.
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