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Montse Corderroure Afrucat <marqueting@afrucat.com>

PRÉSTECS CIRCULANT FRUITA DOLÇA. ICF
AFRUCAT-Mercè Gispert <assessorament@afrucat.com>
Cco: oficina@afrucat.com

16 de marzo de 2020, 8:26

Benvolguts/des,
Us informem que el Departament d'Agricultura ha obert una línia de préstecs per circulant, pel sector de la fruita,
a través de l'Institut Català de Finances ICF.
Les condicions són les següents:
- Import: mínim de 5.000 € i màxim de 60.000 €
- Termini: màxim 5 anys, amb fins a 2 anys de carència inclòs.
- Interès: Euribor a 12 mesos més un diferencial màxim del 2,75%
- Comissió d'obertura: Per imports inferiors o iguals a 50.000 € comissió 250 €
Per imports superiors a 50.000 € comissió de fins a 0,75%
nominal del préstec.
- Garanties: a determinar en funció del projecte.

del

Podeu sol·licitar aquest préstec a través de l'enllaç de l'Institut Català de Finances:
www.icf.cat / Productes / ICF Circulant.
Adjuntem les instruccions per fer la sol·licitud per si és del vostre interès.
Atentament,

Mercè Gispert i Bosch
Subdirectora
Directora Assessorament Empresarial
Edifici Espai Fruita
C/ Corregidor Escofet, 64
25005 LLeida
TEL. 973.22.01.49 - FAX 873.450.703
assessorament@afrucat.com
www.afrucat.com
www.fruita.cat

Segueix-nos al Twitter, Síguenos en Twitter
Segueix-nos al Facebook, Síguenos en Facebook
Aquesta comunicació i els seus annexos contenen informació confidencial, sotmesa a secret i que tenen amb destinatari exclusiu a la
persona a qui va dirigida. Si no ho és, l'ha rebut per error o té coneixement dels mateixos per qualsevol motiu, sàpiga que no està
autoritzat a llegir-los, copiar-los, guardar-los o divulgar-los, pel que li preguem que a la màxima brevetat, ho notifiqui al telèfon
973220149 al correu mcortada@afrucat.com o la reenviï a l'adreça del remitent, per tot seguit, esborrar el correu i els seus annexos
sense llegir-los. La infracció d'aquest avís legal pot suposar la comissió d'un delicte de revelació de secrets de l'article 197 i següents
del Codi Penal (LO 10/1995).
Als efectes previstos en el Reglament (UE) 2016/679 (Reglament general de protecció de dades), l'informem que el Responsable és
AFRUCAT Associació Catalana d’Empreses de Fruita i Hortalisses amb CIF G25729666 direcció Avda Tortosa 2 de Lleida,
correu mcortada@afrucat.com i telèfon 973220149, la finalitat es informar-lo dels serveis i productes del responsable, i si escau, per a
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l’establiment del contracte entre les dues parts, la seva gestió, administració, execució, ampliació i millora, sent la legitimació el
consentiment de l'interessat i el compliment i execució de contracte, informant-li que no es cediran dades personals a tercers, excepte
obligació legal i que té dret a accedir, rectificar i suprimir dades, dret d'oposició, limitació del tractament, portabilitat, a no estar
sotmès a decisions individualitzades i a revocar el consentiment. Pot consultar el detall de la Política de Protecció de Dades i si desitja
donar-se de baixa envii email amcortada@afrucat.com.

ICF Instruccions fruita dolça.pdf
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