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D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, li fem saber que les seves dades personals ens han estat facilitades
pel seu col·legi o associació professional o bé procedeixen d’un directori professional públic, i que han estat incorporades en un fitxer de dades responsabilitat de Banco de
Sabadell, S.A., amb domicili a la plaça Sant Roc, 20, 08201 Sabadell, per a ús intern de les empreses que formen el grup Banc Sabadell, amb la finalitat de poder oferir-li
informació sobre productes i serveis financers. Per exercir els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les seves dades personals, es podrà adreçar per escrit al
responsable del fitxer, que és Banco de Sabadell, S.A., al domicili esmentat o mitjançant qualsevol de les seves oficines obertes al públic.

Gener 2015

Distingit/ida senyor/a,�

Treballar en PRO de vostè no només és oferir-li un compte sense comissions d’administració i
manteniment. És anar més lluny.

Treballar en PRO de vostè és
finançar-li el 100% dels seus projectes professionals.
Volem treballar per fer-li les coses més fàcils al capdavant del seu negoci. Per això, pel fet
de ser membre del Col·legi de Llicenciats Educació Física i Ciències de l'Activitat Física i Esport
Catalunya, l'ajudem a finançar el seu projecte professional amb condicions exclusives, un tipus
d'interès preferent i comissions reduïdes.

I aquest és només un de tots els avantatges de treballar amb Sabadell Professional. I és que si
som el banc de les millors empreses, també és lògic pensar que hem de ser el banc dels millors
professionals: el seu.

Per aquest motiu, en lloc d’explicar-li en aquesta carta tot el que podem fer per vostè, preferim
començar a treballar i fer-ho en persona. L’esperem a la seva oficina de Banc�Sabadell més
pròxima, a C PROVENÇA, 483 de BARCELONA, o si ho prefereix contacti amb nosaltres a través
del 902�383�666 i identiqui's com a membre del seu col·lectiu professional o a bancsabadell.com.

Atentament,

Daniel Trullols Ruau Francesc Reig Camps
Director Oficina President

Sabadell
Professional
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