ICO - MORATORIA PYME 2009
OBJECTIU

Financiar les quotes d’amortització de capital corresponent a l’any 2009 de les operación
vives de financiació adscrites a les linees ICO-PYME 2006, 2007 y/ o 2008 que ho
solicitin.

BENEFICIARIS

Autònoms i Petites i Mitjanes Empreses amb operacions vives adscrites a les línies
ICO-PYME 2006,2007 y 2008.

INVERSIONS
A FINANÇAR

QUANTIA

L’import de les quotes de capital a pagar en 2009 corresponents a l’operacio de préstec/
leasing formalitzada en la linea ICO-PYME 2006, 2007, 2008 que hagi sigut objecte de la
moratoria en el pagament de les quotes de capital corresponents en l’any 2009.

En tot cas l’import de cada una de les operacion formalitzades
ICO-MORATORIA PYMES 2009 no podrà ser superior a 550.00 €.

en

la

linea

Tipus d’interès:
FIJO Referencia ICO + hasta 2’50%
Amortització

CONDICIONS

1, 2 o 3 anys, a comptar des del 25 de gener de 2010
L’aplaçament d’aquests préstecs serà igual o immediatament superior al plaç residual del
préstec de la Linea ICO-PYME 2006, 2007 y 2008 que es tracti.
Comissions
El tipus d’interñes que l’ICO comunica es TAE i les entitats de crèdit no poden cobrar
quantitat alguna en concepte de: comissió d’apertura, estudi o disponibilitat.
L’amortització anticipada voluntaria no comportarà penalització
Garanties
Hipotecàries, personals, avals mancomunats o solidaris, Societats de Garantia Recíproca

TRAMITACIÓ

PERÍODE

Directament a les oficines dels principals Bancs i Caixes Caixes d’Estalvi i Caixes Rurals.
Així mateix, l’Entitat de Crèdit en la que es sol·liciti el préstec, haurà de coincidir amb
aquella en la que s’haguès formalitzat l’operació adscrita a la linea ICO-PYME 2006, 2007
y/ o 2008
Aquesta línea pot estar sotmesa a la condició de “mínimis” de la UE i es compatible amb les ajudes
rebudes de les CCAA o altres Institucions, respectant sempre els límits màxims en quant a
l’acumulaciño d’ajudes públiques establertes per la UE
ICO - Instituto de Crédito Oficial
Tel. 91 592 15 55
www.ico.es
Fins el 21 de desembre de 2009 o fins a l’acabament dels fons.

