A Banc Sabadell volem treballar en PRO de vostè. Per això mantenim un acord de col·laboració amb la Federació
Empresarial del Gran Penedès per oferir-li uns avantatges exclusius en la contractació de productes financers.

Treballar en PRO de vostè no només és oferir-li un compte amb condicions preferents. És anar més
lluny.
Sabem que això ens obliga a innovar constantment en la nostra oferta de productes i serveis. Per
això, avui li volem comunicar que té disposició seva el producte:

Línia ICO: IDAE Eficiència Energètica
2017-2018
en condicions preferents.
I aquest és només un dels molts avantatges de treballar amb Banc Sabadell, una entitat
especialment sensible a un sector com el seu.
Per aquest motiu, en lloc d’explicar-li aquí tot el que podem fer per vostè, preferim començar a
treballar i fer-ho en persona.

Hi ha més de 1.800 oficines de Banc Sabadell arreu d’Espanya. Trobi l’oficina amb la qual li sigui
més còmode treballar entrant a bancsabadell.com.
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Aquest només és un exemple, però n'hi ha molts més.
Truqui’ns al 900 500 170, identifiquis com a membre del seu col·lectiu professional, organitzem una reunió i
comencem a treballar.

Línies ICO
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IDAE Eficiència Energètica
2017-2018
Banc Sabadell ha subscrit la línia ICO IDAE Eficiència Energètica per a finançar les inversions en
eficiència energètica dels sectors industrial i comercial, així com del sector de l’hostaleria.

Característiques del conveni
Beneficiaris
Tram indústria i comerç:
Autònoms, pimes i grans empreses dels
sectors industrial i comercial (públiques o
privades) el CNAE 2009 dels quals estigui dins
dels inclosos a la llista de l’IDAE.
Tram hostaleria:
Persones físiques o jurídiques del sector de
l’hostaleria, entenent com a tals els autònoms
i les empreses l’activitat principal dels quals es
correspongui amb els CNAE 2009 següents:
- 55. Serveis d’allotjament.
- 56. Serveis de menjars i begudes.
Modalitat
Préstec.
Inversions finançables
Tram indústria i comerç:
Inversions efectuades en instal•lacions dels
sectors industrial i comercial que redueixin
les emissions de diòxid de carboni i el
consum d’energia final, mitjançant la millora
de l’eficiència energètica i que constin al
catàleg de l’IDAE (www.idae.es). S’hi inclouen
els costos necessaris per a reduir el consum
d’energia.
Tram hostaleria:
Les actuacions que consten al catàleg de
mesures del Pla Renove d’estalvi i eficiència
energètica en hostaleria.

Inversió màxima
Fins al 100% de la inversió (IVA exclòs) i fins
al 100% de l’import aprovat per l’IDAE per
a cada projecte. S’estableixen els màxims
següents per a un mateix projecte:
Tram indústria i comerç:
3 milions d’euros.
Tram hostaleria:
1,5 milions d’euros.
Condicions financeres
Consultables a www.ico.es.
Termini d’amortització
Tram indústria i comerç:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 o 10 anys sense
carència o amb 1 any de carència de principal.
Tram hostelería:
1, 2, 3, 4 o 5 anys sense carència o amb 1
any de carència de principal.
Quotes
Mensuals, trimestrals o semestrals.
Tramitació
A qualsevol oficina del grup Banc Sabadell.

Informi-se’n sense compromís a qualsevol de les nostres oficines o visiti el portal per a empreses
de Banc Sabadell (www.bancsabadell.com/empreses).

