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SimplifICO, solucions de
finançament de Línies ICO
Banc Sabadell entén què necessites per adaptar el
teu negoci als nous temps
Volem continuar al teu costat, acompanyant-te i oferint-te solucions financeres, perquè tinguis
a la teva disposició eines d’ajuda que et permetin adaptar-te a la nova normalitat i seguir
desenvolupant o reactivant el teu negoci.

A qui va dirigit?
Autònoms, negocis i empreses
Amb facturació anual

Finançament*

Línia 10

100.000 euros

10.000 euros

Línia 25

300.000 euros

25.000 euros

Línia 50

1.000.000 euros

50.000 euros

*Proposta de finançament orientativa. Es poden analitzar imports superiors als indicats.

Avantatges
Amb SimplifICO posem a la teva disposició un pla d’ajuda financera per al teu negoci. La seva finalitat és
dotar-te de liquiditat per poder desenvolupar o reactivar la teva activitat comercial (com ara el pagament de
nòmines, factures, lloguers, impostos o despeses financeres) i també ajudar-te a fer noves inversions per al
teu negoci (adquisicions d’actius, adequació d’instal·lacions...).

Condicions
Pòlissa de crèdit:
• T ipus d’interès fix: 2,75 % TIN (Tipus d’Interès Nominal). TAE (Taxa Anual Equivalent) del 3,04 % al 3,87 %.1
• Import: fins a 1,5 milions d’euros per a autònoms i empreses, en una o diverses operacions. Els ajuts estaran
subjectes a les disposicions específiques del Reglament de la Unió Europea als ajuts de minimis.
• T ermini: des d’1 any fins a 5 anys.
•C
 omissió d’obertura: 1 % (sense import mínim).
•C
 omissió de no disponibilitat: 0,2 % mensual.
•S
 ense intervenció notarial per a operacions inferiors a 30.000 €.
Préstec:
• T ipus d’interès fix: 2,75 % TIN. TAE del 3,20 % al 4,72 %.2
• Import: fins a 1,5 milions d’euros per a autònoms i empreses, en una o diverses operacions. Els ajuts
estaran subjectes a les disposicions específiques del Reglament de la Unió Europea als ajuts de minimis.
• Termini: d’1 a 5 anys. Amb possibilitat de 2 anys de carència de capital.
• Comissió d’obertura: 1 % (sense import mínim).
• Comissió de cancel·lació: 1 %.
• Sense intervenció notarial per a operacions inferiors a 30.000 €.

Com sol·licitar la Línia ICO?
Per analitzar les necessitats de finançament del teu negoci i donar-te resposta en el termini de 7 dies,
cal que ens facilitis:
Autònoms:
•M
 odel IVA 390 (2019).
• Model 130/131.
• Declaració Renda 2019.
• Desglossament de la destinació dels fons avalats.
•D
 etall de les obligacions financeres de l’exercici, a nivell particular i empresarial (p. ex., quotes d’altres
préstecs en altres entitats).
•D
 etall dels ingressos de la resta de la unitat familiar (p. ex., nòmina de la parella). Només és necessari
en cas de requerir aval addicional.
Empreses:
• Model IVA 390 (2019).
• Desglossament de la destinació dels fons avalats.
• Comptes anuals de l’exercici 2019 (formulats o aprovats) o de l’últim exercici tancat.
• Informe d’auditoria de l’exercici 2019 o de l’últim exercici tancat, si l’empresa hi està obligada.

Procés de sol·licitud
7 dies

Client

Lliurament de documentació
i sol·licitud formal

6 dies

Banc

Resposta
a la sol·licitud

Banc

Signatura
de l’operació

Abonament
en compte

Compromís Sabadell: Responem la teva sol·licitud en 7 dies i abonem la teva operació en
el compte en 6 dies des de la signatura.3

Condicions per a col·lectius professionals
Si pertanys a un col·lectiu professional o empresarial amb conveni signat amb Banc Sabadell, podràs gaudir
d’una oferta específica i amb condicions preferents. Pregunta al teu gestor quina és la solució financera del
teu col·lectiu o truca al 900 500 170.
El termini de sol·licitud dels avals és fins l’1 de desembre de 2020 o fins a esgotar els fons disponibles. El termini de vigència de l’aval
emès a l’empara de la línia coincidirà amb el termini de l’operació, amb un màxim de 5 anys. La concessió, la quantitat i el termini de
cada operació sol·licitada estaran determinats i condicionats pels criteris de risc del banc.
1. El càlcul de la TAE pot variar en funció del termini de l’operació i inclou la comissió d’obertura de l’1 % (sense import mínim), que no
es finança. Les liquidacions d’interessos són trimestrals i a venciment, i s’efectuen l’últim dia del trimestre natural i el dia del venciment
de la pòlissa. El sistema d’amortització de capital del crèdit és a venciment.
Exemples de càlcul:
TAE del 3,04 % per un import total de crèdit de 50.000 euros a tornar en 5 anys a un tipus d’interès fix del 2,75 % nominal. En un exemple
amb inici del període de liquidació el dia 01/11/2020 (1 liquidació inicial de 229,17 euros, 4 liquidacions de 343,75 euros, 6 liquidacions
de 347,57 euros, 9 liquidacions de 351,39 euros i una última liquidació de 50.122,22 euros). Comissió d’obertura: 500 euros (1 %).
Interessos totals: 6.974,31 euros. Cost total del crèdit: 7.474,31 euros. Import total carregat: 57.474,31 euros.
TAE del 3,87 % per un import total de crèdit de 50.000 euros a tornar en 1 any a un tipus d’interès fix del 2,75 % nominal. En un exemple
amb inici del període de liquidació el dia 01/11/2020 (1 liquidació inicial de 229,17 euros, 1 liquidació de 343,75 euros, 1 liquidació de
347,57 euros, 1 de 351,39 euros i una última liquidació de 50.122,22 euros). Comissió d’obertura: 500 euros (1 %). Interessos totals:
1.394,10 euros. Cost total del crèdit: 1.894,10 euros. Import total carregat: 51.894,10 euros.
2. El càlcul de la TAE pot variar en funció del termini de l’operació, i inclou la comissió d’obertura de l’1 % (sense import mínim) que no
es finança. Per al càlcul de la quota es fa servir el sistema d’amortització francès (sistema de quotes constants). Exemples de càlcul:
TAE mínima del 3,20 % per un import sol·licitat de 50.000 euros a tornar en 5 anys, a un tipus d’interès del 2,75 % nominal anual, amb
quotes mensuals de 892,89 euros i una última quota de 892,91 euros. Comissió d’obertura: 500 euros. Interessos totals: 3.573,42 euros.
Cost total del préstec: 4.073,42 euros. Import total carregat: 54.073,42 euros.
TAE màxima del 4,72 % per un import sol·licitat de 50.000 euros a tornar en 1 any, a un tipus d’interès del 2,75 % nominal anual, amb quotes
mensuals de 4.228,99 euros i una última quota de 4.229,02 euros. Comissió d’obertura: 500 euros. Interessos totals: 747,91 euros. Cost
total del préstec: 1.247,91 euros. Import total carregat: 51.247,91 euros.
3. Els dies que s’indiquen per a l’abonament són per a operacions la sol·licitud de les quals estigui acceptada per l’ICO i no requereixin
intervenció notarial.

