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Abanca e os procuradores de Vigo 

suman forzas tras a crise da Covid 

 Os procuradores acceden aos servizos e seguros de Abanca 

 Abanca activa liñas de financiamento para os procuradores 

29.10.2021. Abanca e o Colexio de Procuradores de Vigo renovan o acordo de 

colaboración que pretende dobrar esforzos e impulsar o traballo en conxunto. A 

firma do acordo busca axudar aos profesionais da procura a afrontar as 

consecuencias da crise da Covid e dar resposta á situación xerada pola crise 

sanitaria, que pese a estar remitindo, continúa a xerar grandes efectos na 

actividade económica. 

O convenio foi asinado esta mañá en Vigo polo coordinador institucional de 

Abanca en Vigo, José Luis Romero, e o decano do Colexio de Procuradores de 

Vigo, José Antonio Fandiño. 

A alianza recolle condicións especiais para a contratación de produtos e servizos e 

detállase unha ampla oferta de produtos deseñados para mellorar a  
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competitividade dos procuradores asociados, entre os que destacan as pólizas de 

crédito, préstamos persoais e hipotecarios, leasing mobiliario ou avais. 

O banco comprométese a apoiar as necesidades actuais dos profesionais da 

procura, que nos últimos tempos aumentaron notablemente debido á crise 

sanitaria e económica xerada pola pandemia. Deste modo, Abanca activa as liñas 

de financiamento oficiais do ICO, SGR nacionais e SAECA. 

No acordo, o banco amosa a súa aposta pola formación e o desenvolvemento dos 

profesionais e dos seus descendentes a través de préstamos para a realización de 

programas de formación en universidades e centros formativos tanto públicos, 

como privados. 

Os colexiados terán tamén acceso a tarifas personalizadas na alta e mantemento 

de dispositivos TPV físicos e virtuais, estes últimos de grande importancia nos últimos 

tempos debido ás necesidades de distanciamento social. Os procuradores 

asociados contarán con condicións financeiras vantaxosas para atender ás 

necesidades persoais das súas familias a través de produtos como a Tarifa Plana de 

ABANCA Seguros ou os fondos de inversión. 

O convenio recolle tamén a cobertura de necesidades dos procuradores e das 

familias a través da unidade especializada ABANCA Persoal, que ofrece un servizo 

de asesoramento e xestión integral. Tamén contarán con xestores especializados en 

seguros e banca electrónica. 

 

O Colexio de Procuradores está formado por 151 profesionais que actúan nos 

partidos xudiciais de O Porriño, Ponteareas, Redondela, Tui e Vigo. 
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