Vantagens
para
associados.
Protocolo AIDA.
A AIDA e o Popular estabeleceram uma parceria para disponibilizar um conjunto de soluções
e serviços para levar a indústria de Aveiro ao próximo nível. Com condições diferenciadoras
de financiamento e adequadas à gestão do seu negócio, este protocolo é a solução
que precisa para o sucesso da sua empresa.

Uma oferta para todos os níveis
Negócio Internacional – Oferta Ibérica
O Popular é um banco Ibérico com uma rede de mais de 2.300 agências, entre Portugal
e Espanha, que lhe oferece condições especiais para levar a sua empresa ao mercado
espanhol.
Factoring e Popular Confirming
Para garantir a máxima pontualidade na sua faturação disponibilizamos um eficiente serviço
de gestão e cobrança de crédito: o Factoring. Para agilizar a gestão de pagamento
a fornecedores conte com a Popular Confirming para tornar o processo mais seguro para
o seu negócio.
Portugal 2020
No Popular apoiamos os seus projetos em todas as fases através de:
• Declarações de capacidade financeira e aprovação de financiamentos;
• Garantias bancárias para antecipação de incentivos;
• Linhas de curto prazo e financiamento de MLP para garantir a boa execução
do seu investimento.

Conheça as condições exclusivas que temos
para o seu negócio
Tesouraria
Redução de 25% nas comissões de Estudo de Operações (aplicável na abertura da conta
corrente, excluindo-se nas renovações e prorrogações).

Produto

Spread mínimo

Conta Corrente Caucionada

2,00 pp

TAE de 3,425% calculada com base numa TAN de 1,972% (Média das Euribor a12 meses em Junho de 2016 e spread de 2,00%), para um crédito
de € 50.000,00 a 1 ano, com uma comissão de abertura de 1,15% e uma comissão de estudo de €112,50.

Investimento
Redução de 25% nas comissões iniciais de Abertura, Gestão de Dossiê de Crédito
e Estudo de Operações.

Produto
Mútuos com
Garantia Real
Mútuos com
Garantia Pessoal

Investimento
Elegível

Prázo
máximo

Carência
máxima

Spread
mínimo

Remodelações,
ampliações,
equipamentos,
trespasses e direitos
de ingresso

120 meses

6 meses

2,25pp

60 meses

6 meses

2,5 pp

TAE de 2,278% calculada com base numa TAN de 2,222% (Média das Euribor a 12 meses em Junho de 2016 e spread de 2,25%),
para um crédito de €50.000,00, a 10 anos (com uma comissão de abertura de €431,50,comissão de gestão de dossiê de crédito de €318,75,
uma comissão de estudo de €112,25 e uma comissão de cobrança de prestações de €4,13). TAE de 3,337% calculada com base numa
TAN de 2,472% (Média das Euribor a 12 meses em Junho de 2016 e spread de 2,50%),para um crédito de igual ao acima indicado (com uma
comissão de abertura de €431,50,comissão de gestão de dossiê de crédito de €318,75,uma comissão de estudo de €112,25 e uma comissão
de cobrança de prestações de €4,13).

Crédito
Condições especiais na aquisição de viaturas e equipamentos em Leasing mobiliário.

Produto

Leasing
mobiliário

Aquisição

Prázo
máximo

Aquisição de
viaturas*

60 meses

Aquisição de
equipamentos**

72 meses

Montante
sem
entrada
inicial
sem
entrada
inicial

Carência
máxima

Spread
mínimo

Valor
Residual

3 meses

2 pp

1 euro

3 meses

2,5 pp

1 euro

*Comissão única de gestão processual 100 euros – 25€ por viatura adicional.
**Análise casuística em função do equipamento
TAE de 3,084% calculada com base numa TAN de 1,972% (Média das Euribor a 12 meses em Junho de 2016 e spread de 2,00%),
para um crédito de €25.000,00 (ex: aquisição de equipamento mobiliário) a 5 anos (com uma comissão única de gestão processual
de €100,00), despesa de processamento mensal de €1,50. O prémio de seguro anual inerente à operação é de €106,70, para um exemplo
de equipamento do ramo automóvel. O valor residual considerado é de € 1,00. TAE de 3,572% calculada com base numa TAN de 2,472%
(Média das Euribor a 12 meses em Junho de 2016 e spread de 2,50%), para um crédito de €25.000,00 (ex: aquisição de equipamento
mobiliário) a 6 anos (com uma comissão única de gestão processual de €100,00), despesa de processamento mensal de €1,50.
O prémio de seguro anual inerente à operação é de €106,70, para um exemplo de equipamento do ramo automóvel. O valor residual
considerado é de € 1,00.

Fale com um dos nossos gestores e conheça
todas as vantagens que temos para a sua empresa.

Dias úteis das 9h às 21h
Banco Popular Portugal

