Agosto 2020

A RETOMA DO SEU NEGÓCIO É NA CAIXA.
ACEDA A CRÉDITO COM TAXAS DE JURO VANTAJOSAS
PARA A SUA EMPRESA.
A Caixa continua a apoiar as empresas portuguesas. Por isso, lançamos uma linha de
crédito de 500 milhões de euros para apoiar a economia nacional.
Esta linha destina-se a novas operações de crédito de médio e longo prazo, incluindo
as que possam beneficiar cumulativamente das garantias do FEI ou das SGM, com
prazo superior a 18 meses, com prestações mensais ou trimestrais, contratadas até 31
de outubro de 2020 e com utilização imediata.
Exclusivo para Micro, Pequenas e Médias Empresas, com montante máximo até 3
milhões por empresa.
Spread : desde 0,05%* nos 9 primeiros meses do financiamento.
Beneficie ainda de:
Financiamento adequado a cada setor de atividade;
Acompanhamento por Gestores Caixa Empresas e Caixa Negócios.
Juntos, vamos encontrar a solução que a sua empresa precisa.
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).
Sujeito a análise de crédito e limitado ao plafond disponível.
1. Spread de 0,05% nos primeiros 9 meses: TAE 2,1%, calculada em agosto, com base na TAN de
0,550% (Euribor 12M de -0,279% com o mínimo 0,000% + spread de 0,550% com desconto de
0,500 p.p. nos primeiros 9 meses), para um financiamento de 1.000.000 €, pelo prazo de 84 meses e
prestações mensais de capital e juros.

No âmbito do protocolo celebrado com o Turismo de Portugal, a SPGM – Sociedade de
Investimento e as Sociedades de Garantia Mútua Garval, Lisgarante, Norgarante e
Agrogarante, a Caixa disponibiliza à sua empresa esta linha específica de crédito com
garantia mútua, com:
Prazos

:

Até 15 anos, no caso de a contragarantia ser enquadrável ao
RGIC (Regime Geral de Isenção por Categoria);
Até 10 anos, no caso de a contragarantia ser enquadrada ao
regime de minimis;
Período de Carência : até 4 anos;
Montante máximo por operação :
4.500.000 euros (Investimento);
1.500.000 euros, não podendo representar mais de um terço
financiamento (Financiamento de serviço de dívida);
Garantia Mútua prestada pelas SGM : até 80% do capital em dívida
momento.
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Para mais informações, consulte o site da CGD ou contacte o seu gestor de clientes através de contacto
telefónico ou serviço Caixadirecta empresas , pelo número 217 900 791 (das 8 às 22 horas/todos os dias
do ano).

Escolha o novo espaço para a sua empresa ou um novo investimento nos imóveis e
usufrua das vantagens do leasing 1 :
Financiamento até 100%, com possibilidade de adaptação do reembolso aos
fluxos de tesouraria da empresa;
Dispensa de nova avaliação nas operações com imóveis Grupo CGD que já
disponham de avaliação válida;
Prazo até 20 anos e financiamento a taxa fixa ou taxa variável;
Operações de médio/longo prazo sem constituição de garantias reais;
Gestão dos contratos on-line no Caixadirecta Empresas, através da consulta de
informação sobre rendas, valor residual, taxas e encargos e plano financeiro.
A Caixa Imobiliário disponibiliza-lhe um conjunto de imóveis de excelência no território
nacional. Consulte os imóveis disponíveis no site do Caixa Imobiliário.
1. Crédito concedido pela Caixa Leasing e Factoring, Sociedade Financeira de Crédito, SA. (CLF),
comercializado pela Caixa Geral de Depósitos.

SABIA QUE...
a Caixa apoia a sua empresa do início ao fim do processo de
candidatura ao Estatuto PME Líder 2020? Basta deixar a sua
intenção de candidatura através do site da CGD?
...

… que, através do Caixadireta Empresas, pode fazer a gestão
on−line dos seus contratos de leasing 1 ativos, com consulta de
informação sobre prestações, valor residual, taxas e encargos,
plano financeiro, etc., bem como de campanhas em vigor?
… a Caixa disponibiliza a possibilidade de efetuar um crédito on-line para financiar
despesas de exploração ou necessidades de tesouraria da sua empresa, através do
Caixadirecta Empresas? 2
… a App Caixa Pay permite-lhe fazer uma gestão integrada do negócio e aceitar
pagamentos com cartões e MB WAY no seu smartphone ou tablet , bem como usufruir de
um software de gestão e faturação? 3
Para mais informações, consulte o site da CGD ou contacte o seu gestor de clientes através de contacto
telefónico ou serviço Caixadirecta Empresas, pelo número 217 900 791 (das 8 às 22 horas/todos os dias do
ano).
1. Crédito concedido pela Caixa Leasing e Factoring, Sociedade Financeira de Crédito, SA. (CLF),
comercializado pela Caixa Geral de Depósitos.
2. Terá de ser Cliente Caixa com contrato Caixadirecta Empresas ativo.
3. Parceria Caixa Pay/Zone Soft
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