Setembro 2020

CAIXA ASSOCIA-SE À SEMANA EUROPEIA DA MOBILIDADE.
De 16 a 22 de setembro realiza-se a 19ª edição da Semana Europeia da Mobilidade e a
21ª do Dia Europeu sem Carros, cujo tema central é ‘Emissões Zero, Mobilidade para
todos’. O tema deste ano está relacionado com o objetivo da União Europeia de ser “o
primeiro continente neutro em termos de clima até 2050”, destacando a importância de
um acesso a transportes zero emissões e à promoção de uma mobilidade inclusiva.
Apesar das diferentes condições climáticas, geográficas e socioeconómicas nas áreas
urbanas europeias, podem ser tomadas medidas para a comunicação de um ambiente
urbano inclusivo e neutro em termos de emissões de carbono. Assim, este tipo de
ações incentiva as pessoas e os governos locais a tomarem decisões imediatas para
alcançar o objetivo, a longo prazo, de um continente neutro em termos de emissões de
carbono.
Em Portugal, que colabora ativamente na iniciativa europeia, tem-se vindo a gerar um
grande movimento de adesão, não só por parte do sector público, como através de um
número crescente de parceiros que colaboram ativamente.
No âmbito da política de sustentabilidade a Caixa tem vindo a financiar empresas com
preocupações ambientais, apoiando o investimento em veículos híbridos e elétricos
através de soluções adaptadas às necessidades destas.
Conte com a Caixa. Boas contas Fazem bom Ambiente.
Para mais 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).

As soluções de leasing* comercializadas pela Caixa permitem o financiamento de
forma simples e flexível das necessidades da sua empresa com preocupações
ambientais, através do financiamento da aquisição de viaturas "verdes".
Renove a frota automóvel da sua empresa com veículos mais amigos do ambiente:
Destinatários: Empresas e Empresários em Nome Individual.
Prazos: 18, 24, 36, 48 ou 60 meses.
Garantia e seguros constituídos por livrança e seguros de responsabilidade civil
de € 50.000.000 e danos próprios, respetivamente.
Cobrança de comissões conforme preçário em vigor.
Financiamento até 100% do valor da viatura (com o limite mínimo de € 5.000 +
IVA).
Possibilidade de adaptação do reembolso aos fluxos de tesouraria da empresa.
Escolha da viatura e do fornecedor pelo locatário.
Gestão online no Caixadirecta Empresas dos contratos de leasing através da
consulta de informação sobre prestações, valor residual, taxas e encargos,
plano financeiro, etc..
Venha falar connosco e usufrua das vantagens do leasing*.
*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 o serviço Caixadirecta empresas,
pelo número 217 900 791 (das 8 às 22 horas/todos os dias do ano).

A Caixa, através da Locarent, empresa especializada em renting automóvel,
disponibiliza-lhe uma solução automóvel que garante todas as componentes do serviço
de gestão de frota da sua empresa.
Um dos nossos pilares é contribuir para um futuro mais ecológico, reduzindo as
emissões de gases com efeito de estufa, através da oferta em campanha de
viaturas híbridas e elétricas.
Renda mensal fixa, sem entrada inicial. E, no fim do contrato, não precisa de se
preocupar em vender o automóvel. Pode iniciar outro contrato para uma nova viatura,
entregando a anterior nas condições acordadas.
Serviços incluídos na renda mensal: Negociação e financiamento, despesas de
legalização, impostos, linha de apoio 24 horas / 365 dias por ano, viatura de
substituição, seguro e assistência em viagem, gestão de sinistros, manutenção e pneus
ilimitados.
Temos a solução de renting automóvel ideal e mais amiga do ambiente para dar
resposta às necessidades da sua empresa.
Através do novo portal “my Locarent”, tem acesso digital a informação relevante para
uma gestão sustentável da sua frota, disponível 24h por dia, 7 dias por semana.
Consulte o site da Locarent.
Para mais 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).

Mesmo em mobilidade , pode aceder às contas da sua empresa e aceder online aos
documentos da sua empresa . Através da App do Caixadirecta Empresas, pode fazêlo com toda a comodidade e segurança.
Mais Rápido: Evite demoras e extravios.
Mais Cómodo : O acesso é gratuito e ilimitado.
Mais Prático: Não gaste tempo a arrumar papéis.
Mais Sustentável: Contribua para um meio ambiente mais sustentável.
Consulte de forma simples e flexível no Caixadirecta Empresas
Arquivo digital de todos os documentos da empresa, (Extratos: Global, da Conta à
Ordem, do Cartão de Crédito, de Instrumentos Financeiros; Declarações Fiscais;
Avisos de cobrança de comissões; Outras comunicações pontuais).
Sempre disponível a qualquer hora e onde quer que esteja: no seu computador,
telemóvel ou tablet.
Melhor informação e melhor ambiente. Adira ao Caixadirecta Empresas.
Para mais 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).

SABIA QUE...
… no site da CGD, tem à sua disposição uma nova área dedicada à
Sustentabilidade. Conheça a nossa visão, projetos inovadores e
iniciativas para um planeta mais sustentável.
… em 2019, a Caixa financiou 571 viaturas híbridas e elétricas, o
que corresponde a um aumento em 77% em comparação ao ano
anterior. Deste modo, contribui-se para uma redução das emissões
de Gases com Efeito de Estufa equivalente a 17.418 viagens de
carro entre Lisboa-Porto.
… a Locarent, empresa especializada em renting automóvel da
Caixa:
… em 2019, a idade médias das viaturas de ligeiros de passageiros adquiridas em
Portugal era de 12,8 anos, enquanto a idade médias das viaturas na Locarent era de
cerca de 3,1 anos. O renting é, por isso, uma oferta que garante aos seus Clientes
carros tecnologicamente mais modernos e que têm uma maior preocupação pelo
meio ambiente. Apostar no renting é, também, contribuir para uma mobilidade mais
verde!
… em 2020, até julho, a quota de híbridos e elétricos no mercado automóvel
português e na Locarent correspondia a 15%, representando um grande aumento
face ao ano anterior, com 7% e 2%, respetivamente. Percebe-se, assim, uma
tendência dos clientes para viaturas elétricas e híbridas, espelho de uma cada vez
maior consciencialização da importância de respeitar o meio ambiente.
… em 2020, aderiu à faturação eletrónica, promovendo não só a poupança de papel,
como a eficiência processual e burocrática. Até ao momento, a Locarent conta com
mais de 1.000 registos!
… garante, através dos seus parceiros, que toda a componente oficinal e sequente
tratamento de resíduos é feito com todo o rigor e de acordo com as normas
ambientais vigentes.
Para mais 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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