En Banc Sabadell continuem treballant en PRO de vostè, perquè hi ha coses que mai canvien,
com ara seguir estant al seu costat sempre que ho necessiti. Volem acompanyar i ajudar els
nostres clients professionals/autònoms/negocis/empreses que estiguin veient afectada la seva
activitat comercial com a conseqüència de la COVID-19, per oferir-los les millors solucions de
finançament que atenguin les seves necessitats.
Posi’s en contacte amb la seva oficina, identifiqui’s com a membre del seu col·legi professional
o associació, i el seu gestor habitual li explicarà les solucions específiques que el banc està
posant a la seva disposició.
En el marc del nostre Pla d’Acompanyament Solucions ICO, ens complau informar-lo de les condicions del primer tram de 20.000
milions de la Línia ICO Avals COVID-19, destinada a autònoms, pimes i empreses, a la qual s’ha adherit Banc Sabadell.

- Beneficiaris
Empreses i autònoms amb domicili social a Espanya que s’hagin vist afectats pels efectes econòmics i socials de la COVID-19.
- Finalitat
Donar accés a la línia d’avals que faciliti el finançament necessari per cobrir les necessitats de liquiditat d’autònoms, negocis i
empreses que s’hagin vist afectats pels efectes econòmics de l’emergència sanitària actual.
- Necessitats finançables
En general, necessitats de liquiditat i finançament de l’autònom/empresa:
• Nòmines i assegurances socials.
• Factures de proveïdors pendents de liquidar emeses l’any 2020.
• Lloguers de locals, oficines i instal·lacions.
• Despeses de subministraments.
• Costos de serveis laborals externalitzats.
• Impostos el període de pagament dels quals es meriti a partir del 17 de març de 2020.
• Obligacions financeres corrents que vagin vencent a partir del 17 de març de 2020.
• Operacions signades amb l’entitat que no hagin pogut entrar en l’esquema de garanties de la Línia ICO-Thomas Cook-COVID19.
• Totes les altres despeses operatives ordinàries de l’activitat.
- Modalitats contractables a Banc Sabadell
Préstec i pòlissa de crèdit.
- Inversió màxima
• Imports de fins a un màxim d’1,5 milions d’euros per a autònoms i empreses, en una operació o en diverses. Estaran subjectes
a les disposicions específiques del Reglament de la Unió Europea a les ajudes de minimis.
• Imports superiors a 1,5 milions d’euros per a pimes i empreses que no tinguin la condició de pime, en una operació o en
diverses. Estaran subjectes al compliment de les condicions i els límits previstos en el Marc Temporal d’Ajudes d’Estat de la
Comissió Europea.
- Terminis i garantia
Fins a 5 anys, amb possibilitat d’1 any de carència. La cobertura de l’aval és:
• Per a autònoms i pimes: fins al 80% de l’operació.
• Per a empreses que no tinguin la condició de pime: fins al 70% en cas de noves operacions i fins al 60% si es tracta
d’operacions de renovació.

Si vol ampliar la informació, pot contactar amb el seu gestor habitual o bé accedir a la web de Banco Sabadell.
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