Treballar en PRO de vostè no només és atendre les seves necessitats financeres. És
anar més lluny.
Sabem que això ens obliga a innovar constantment en la nostra oferta de productes i
serveis financers, destinat al estalvi de la seva economia personal. Per això, avui li
volem comunicar que té a la seva disposició:

Estalvi periòdic
Estalviï amb més tranquil·litat
I aquest és només un dels molts avantatges de treballar amb Sabadell Professional,
una entitat especialment sensible als professionals com vostè.
Per aquest motiu, en lloc d’explicar-li aquí tot el que podem fer, preferim començar a
treballar.
Entri a la web o contacti per telèfon amb el seu gestor i identifiqui’s com a membre
del seu Col·legi Professional.
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A Sabadell Professional volem treballar en PRO de vostè. Per això mantenim
un acord de col·laboració amb el seu Col·legi Professional, per oferir-li unes
condicions avantatjoses en la contractació de productes i serveis financers.
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Estalvia de manera intel·ligent
i viu amb més tranquil·litat

Per menys
d’1 cafè al dia,
pots iniciar els teus
hàbits d’estalvi

Tu decideixes
quant i quan fer
aportacions, amb
total flexibilitat

L’estalvi et dona
tranquil·litat en cas
que es produeixi
algun fet inesperat

Mai trobes el moment ideal per començar a estalviar?
A Banc Sabadell t’acompanyem perquè estalviar sigui més fàcil i així puguis
afrontar despeses imprevistes o puguis fer realitat els teus somnis.

Per què he d’estalviar?
Per afrontar els imprevistos
L’estalvi és el primer objectiu financer que qualsevol persona o família hauria de tenir.
Tots hauríem de tenir un coixí econòmic per a eventualitats, separat del compte corrent habitual, per
poder utilitzar en cas que es produeixi algun fet inesperat: la pèrdua de la feina, despeses mèdiques,
una avaria al cotxe, un viatge imprevisible, la necessitat d’ajudar un familiar...

Per assolir els teus objectius
Segur que tens projectes que vols portar a terme, i si tens fills, els projectes encara són més grans.
Estalviar és la manera més intel·ligent per assolir totes les metes que et proposis: fer el viatge dels
teus somnis, renovar el cotxe, reformar el teu habitatge, pagar els estudis...
Per ambiciós que sigui el teu projecte, establir un pla et permetrà convertir una il·lusió en una realitat.

Per preparar el teu futur
També has de pensar a llarg termini. Com més aviat comencis a estalviar, millor. Així, quan arribi el
moment de la teva jubilació, estaràs preparat per mantenir el teu nivell de vida actual i et podràs dedicar
a gaudir del teu temps.

Quant hauria d’estalviar?
Si parlem de previsió, el més recomanable és tenir separat l’import equivalent per afrontar 3 mesos
de les teves despeses. I si tens fills, la previsió hauria de ser més gran, ja que amb el temps els
projectes aniran creixent.
A més a més, si vols aconseguir un objectiu concret, planifica l’estalvi periòdic que has de fer i fixa
un termini concret. Això t’ajudarà a assolir el teu objectiu.
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Com hauria d’estalviar?
Construeix el teu hàbit d’estalvi
Separa sistemàticament la part dels teus ingressos que creguis que pots estalviar i reserva-la per quan
et calgui. El secret és estalviar sense que la teva butxaca ho noti.
Establir aportacions periòdiques, de manera recurrent i automatitzada, s’acaba convertint en un
hàbit d’estalvi i evita l’esforç que implica la presa de decisions d’inversió en moments puntuals. Si
distribueixes les aportacions en diferents moments del cicle econòmic, els riscos i la incertesa propis
de la inversió disminueixen i els vaivens dels mercats s’amorteixen, de manera que s’evita el risc de
fluctuacions puntuals.
A més a més, sempre tindràs la tranquil·litat de saber que prens la millor decisió: invertir cada mes en
el teu futur.

Les claus per estalviar:
•	Automatitza la teva rutina d’estalvi. Mantén una aportació periòdica, ja sigui d’un import fix o que
correspongui a un percentatge dels teus ingressos.
• Aprofita ingressos extres per fer aportacions més importants.
•	Flexibilitat total. Adapta les aportacions a les teves possibilitats. Fes-ho com et vagi més bé.
L’estalvi ha de ser flexible, no una obligació. Tu decideixes quant i quan fer les aportacions.
Incrementa, congela o cancel·la les aportacions en el moment que decideixis.
•	Com més aviat comencis, millor. Així tindràs la tranquil·litat necessària per afrontar despeses
imprevistes i et podràs plantejar objectius a mitjà o llarg termini. I, si no ho has fet abans, quan
cobris la teva primera nòmina pot ser el millor moment per iniciar la teva rutina d’estalvi.

I què puc fer amb els meus estalvis?
L’estalvi és la teva millor inversió. Evita tenir els diners paralitzats i comença ara a invertir-los per fer
créixer el teu capital i treure’n el màxim partit.
Hi ha diferents productes que et permeten fer aportacions periòdiques a partir de 30 euros al mes i que
faran que els teus estalvis vagin creixent sense adonar-te’n.
A l’hora de triar el producte adequat per fer les teves aportacions, has de tenir en compte el següent:

Diversifica
No inverteixis tots els teus estalvis en un sol producte.

Inverteix-los segons les teves preferències
La prudència és la millor opció per conservar els teus estalvis a llarg termini, però també hi ha
productes que poden fer créixer els teus estalvis i treure’n el màxim partit a mitjà o curt termini.
En qualsevol cas, ajusta’t al teu perfil de risc i no assumeixis riscos innecessaris.

Mantén la inversió en el termini recomanat
Per regla general, les inversions a llarg termini són les més estables. Si tens paciència i respectes
l’horitzó temporal recomanat per a cada inversió, els riscos disminueixen.
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Les nostres recomanacions per estalviar en el teu dia a dia:
Porta els comptes al dia i planifica les teves despeses
És important que sàpigues quins són els teus ingressos i les teves despeses mensuals.
Així sabràs quants diners pots destinar a estalviar i de quants diners disposes per fer
compres extres.

Anticipa’t als imprevistos
Has d’estar preparat per afrontar les possibles despeses inesperades que es poden presentar.
Disposar de prou diners per afrontar 3 mesos de les teves despeses fixes seria el més
recomanable.

Planifica el teu estalvi
Gasta només el que et sobra després d’estalviar. Una vegada tinguis cobertes les teves
despeses fixes, destina una part a estalviar i fes-ho de manera automatitzada.

Pensa en el futur
Fixa’t objectius a assolir a curt i mitjà termini, però, a més a més, pensa també en el futur.
Estalviar per a la jubilació és la millor garantia a llarg termini.

I no t’oblidis dels nens
Ells tenen tot el futur al davant. Educar-los en l’estalvi és assegurar-los un bon futur.

T’ajudem?
Entra a bancsabadell.com per veure totes les opcions
d’estalvi i inversió o, si ho prefereixes, contacta amb
nosaltres o sol·licita una cita amb el teu gestor habitual.
Si et cal, et podem ajudar a estudiar quina
és la teva capacitat d’estalvi.
@Sabadell_Help
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