Outubro 2020

THE BANKER DISTINGUE A CAIXA COMO
O 1.º BANCO PORTUGUÊS ENTRE OS EUROPEUS*
A Caixa Geral de Depósitos subiu no ranking global de 2020 dos 250 maiores bancos
europeus da prestigiada revista The Banker , com base no capital Tier 1, ocupando
agora o 62.º lugar, após o 63.º em 2019.
Em capital Tier One (capital próprio da instituição).
** Esta classificação é da exclusiva responsabilidade da entidade que a atribuiu.
*

Caixa. Para Todos E Para Cada Um.
Para mais informações, consulte o site da CGD ou contacte o seu gestor de clientes através de contacto
telefónico ou do serviço Caixadirecta Empresas, pelo número 217 900 791 (das 8 às 22 horas/todos os
dias do ano).

Para normalizar a atividade da sua empresa no seguimento do surto da COVID−19,
não perca a oportunidade até 31 de outubro de 2020 e beneficie do desconto no
spread nos primeiros 9 meses através desta linha de crédito com garantia mútua, para
apoiar as suas necessidades de tesouraria.
Principais características:
Montante global : 400 M€;
Beneficiários : Médias Empresas, Small Mid Caps e Mid Caps ;
Montante por empresa :
Médias Empresas: 1,5 M€
Small Mid Caps e Mid Caps : 2 M€
Prazo :
Financiamento de médio e longo prazo: até 6 anos e carência de capital
até 18 meses;
Financiamento de curto prazo: até 1 ano e carência de capital até 6
meses.
Garantia SGM : 80%
Prazo de vigência da linha : até 31 de dezembro de 2020
Sujeito a análise de crédito e limitado ao plafond disponível.
1. TAE de 1,4%, calculada em outubro de 2020, com base na TAN de 1,25% (Euribor 12M −0,415% com
o mínimo de 0,000% + spread de 1,25%, com desconto de 0,500p.p. nos primeiros 9 meses), para um
financiamento de 1.000.000 €, como prazo de 72 meses e prestações mensais iguais de capital
acrescidas de juros.
Para mais informações, consulte o site da CGD ou contacte o seu gestor de clientes através de contacto
telefónico ou do serviço Caixadirecta Empresas, pelo número 217 900 791 (das 8 às 22 horas/todos os
dias do ano).

A Caixa disponibiliza-lhe a solução Flexcash, totalmente digital, para gestão de
pagamentos sempre à mão e, assim, para que a sua empresa não pare.
Comprador: Ganhe tempo sem perder dinheiro.
Fornecedor: Receba dinheiro sem perder tempo.
Através do Flexcash, pode fazer uma gestão integrada e imediata de e-invoicing
(faturação eletrónica) nas plataformas Flexcash e no Caixadirecta Empresas.
Sabia que um grande grupo de distribuição alimentar está a utilizar o Flexcash para
apoiar à tesouraria da totalidade dos seus fornecedores, devido aos impactos da
pandemia COVID−19?
Flexcash em números

:

+430M€ de Ordens de pagamento;
> 85% de taxa de antecipação;
+800 ligações ativas.
Crédito concedido pela Caixa Leasing e Factoring, Sociedade Financeira de Crédito, SA (CLF),
comercializado pela Caixa Geral de Depósitos.
Para mais informações, consulte o site da CGD ou contacte o seu gestor de clientes através de contacto
telefónico ou do serviço Caixadirecta Empresas, pelo número 217 900 791 (das 8 às 22 horas/todos os
dias do ano).

MANTENHA−SE INFORMADO
ESTATUTO PME LÍDER 2020
A data limite de apresentação de candidaturas ao Estatuto PME Líder 2020 é 30 de outubro.
Contacte de imediato a Caixa, o seu Gestor Caixa Empresas ou Caixa Negócios, para
apoiarmos a sua empresa no processo de candidatura. Nós tratamos de tudo.
Para ma is informações, consulte o site da CGD ou contacte o seu gestor de clientes através de contacto
telefónico ou o serviço Caixadirecta empresas, pelo número 217 900 791 (das 8 às 22 horas/todos os dias do
ano).
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