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Línia ICF Emprenedors, Autònoms i Comerços
Tram 2014
Banc Sabadell ha subscrit la nova línia ICF Emprenedors, Autònoms i Comerços, de la qual destaca la cobertura per
part de l’ICF, que assumeix el 70% del principal viu de les operacions.

Beneficiaris
•
•
•

Sol·licitud de la resolució

Autònoms
Microempreses
Pimes del sector comerç

Amb seu social o activitat a Catalunya, que disposin
de la resolució emesa pel Departament
d’Empresa i Ocupació.
Exclusions: en queden exclosos el sector agrícola, de silvicultura i
explotació forestal, pesca i aqüicultura, el sector del carbó, del
transport de mercaderies per carretera, altres serveis, els
particulars, les entitats financeres, els clients que no estiguin al
corrent de les seves obligacions tributàries i/o amb la Seguretat
Social i les empreses que tinguin la consideració d’empreses en
crisi.

Finalitat
Finançament de projectes tant d’inversió com de
circulant.

S’ha de sol·licitar abans del 31 de desembre de
2014 a través de l’aplicació “Demana un ICF”,
disponible al web www.icf.cat.

Inversió màxima
Mínim 10.000 €, màxim 100.000 € per beneficiari.
L’import que es finançarà serà el que s’indiqui a la
resolució.

Tipus d’interès
Variable, indicat mensualment per l’ICF i consultable
a www.icf.cat.

Comissions
D’obertura del 0,50%

Modalitat

Termini d’amortització

Lísing o préstec.

5 anys, amb 2 anys de carència del principal
inclosos.

Inversions que es financen
•
•

Quotes
Inversió: finançament de les inversions en
actius fixos productius inherents a l’activitat
de l’empresa.
Circulant: facilitar liquiditat per a l’activitat
del dia a dia de l’empresa.

Mensuals, trimestrals o semestrals.

La línia ICF Emprenedors Autònoms i Comerços està subjecta al Reglament de minimis
(CE 1998/2006, de 15 de desembre).

Tramiti la seva operació ICF directament a qualsevol
oficina del grup Banc Sabadell.

