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Linha de Crédito INVESTE RAM 2020: Principais Características

Cobertura Garantia Mútua

80%

Comissão de Garantia

Integralmente bonificada

• Até 250 000 €

Financiamento

• Até 6 anos

Prazo das Operações

• Até 12 meses

Período de Carência

• Até 250 000 €

Financiamento

• Até 10 anos

Prazo das Operações

• Até 18 meses

Período de Carência• Acima de 250 000 €

Financiamento

• Até 6 anos

Prazo das Operações

• Até 12 meses

Período de Carência

• Até 250 000 €

Financiamento

• Até 6 anos

Prazo das Operações

• Até 12 meses

Período de Carência

• Até 4 250 000 €

Financiamento por empresa

•Até 6 anos

Prazo das Operações

•Até 12 meses

Período de Carência

 Investimentos tangíveis e/ou intangíveis, bem como fundo de maneio, ficando este

limitado a um máximo de 10% do total do investimento

 Aquisição de imóveis, desde que afetos à atividade empresarial

 Aquisição de terrenos, com ou sem edificações, desde que destinados ao exercício

da atividade empresarial, estando essa parcela de financiamento limitada a um

máximo de 10% do total da despesa elegível para a operação

 Localização na Região Autónoma da Madeira (investimento e sede da empresa)

Operações Elegíveis

A presente informação tem natureza publicitária e não dispensa a consulta de informação pré-contratual e contratual legalmente exigida, não constituindo uma proposta contratual.
Contratação sujeita a aprovação prévia das entidades envolvidas e sujeita às condições definidas em função do perfil de risco para cada operação.
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A presente informação tem natureza publicitária e não dispensa a consulta de informação pré-contratual e contratual legalmente exigida, não constituindo uma proposta contratual.
Contratação sujeita a aprovação prévia das entidades envolvidas e sujeita às condições definidas em função do perfil de risco para cada operação.
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