Grelha de Condições PROTOCOLO CAIXA EMPRESAS
Montantes
Taxa de Juro (TANB)
Periodicidade Juros
Montante
Taxa de Juro
Periodicidade Juros
Conta ordem
Conta poupança (produto 402-019)
Saldo <€5.000
€5.000 >= saldo < €25.000
€25.000 >= saldo < €50.000
Saldo >= €50.000

ÚLTIMA ACTUALIZAÇÃO: julho 2015
APLICAÇÕES FINANCEIRAS
DEPÓSITO MAIS (3 meses, 6 meses e 1 ano)
Mínimo de €1.000
3 Meses - 0,200%
6 Meses - 0,400%
1 Ano - 0,450%
na data de vencimento, por crédito na conta de depósitos à ordem associada
DP Empresas Online (1M, 3M, 6M e 12M)
Mínimo de € 5.000
1 M - 0,025%
3 M - 0,200%
(taxas em vigor desde julho 2015)
6 M - 0,400%
12 M - 0,450%
na data de vencimento
SERVIÇO AUTOMÁTICO DE TESOURARIA (conta ordem, conta poupança e conta crédito)
Movimentação automática entre a conta poupança e conta crédito
0,050%
0,100%
0,150%
0,150%

FINANCIAMENTO
CARTÃO CAIXAWORKS
Limite de crédito para a gestão corrente:
- Limite de crédito até € 200.000;
- Pagamento de compras e levantamento a crédito (cash advance);
- Crédito gratuito de 20 a 50 dias;
- Transferências para a conta à ordem (cash advance para a conta à ordem);
- Redução de 50% a partir da segunda anuidade (facturação >= €10.000/ano);
- Acesso à conta à ordem através dos serviços Caixautomática e Multibanco
CRÉDITO ATÉ 12 MESES (curto prazo, conta corrente)
Taxa de referência (para clientes com rating > BB)
Comissões

Taxa de referência (para clientes com rating > BB)
Comissões
Prazo

L. Imobiliário (para clientes com rating > BB)

Euribor 6m/12m + spreads com base no rating da empresa a partir de 1,34%
(All-in para clientes de bom nível de risco na Caixa e sujeito a análise casuística)

Redução de 50% na comissão de imobilização (em C/C)
Restantes comissões de acordo com preçário em vigor
APOIO AO INVESTIMENTO/MODERNIZAÇÃO
Euribor 6m/12m + spreads com base no rating da empresa a partir de 1,56%
(All-in para clientes de bom nível de risco na Caixa e sujeito a análise casuística)

Comissão de estudo: Redução de 50% da comissão de estudo, para empresas com
cartão Caixaworks ou TPA CGD
Comissão de contratação de acordo com preçário em vigor
Até 7 anos com possibilidade de 10 anos de acordo com finalidade*
LEASINGS
Euribor 6m/12m + spread com base no rating da empresa a partir de 3,75%
(All-in para clientes de bom nível de risco na Caixa e sujeito a análise casuística)

Prazo das operações entre 7 a 15 anos
Redução até 50% da comisão de estudo e montagem
Euribor 6m/12m + spread com base no rating da empresa a partir de 3,25%
L. Mobiliário (para clientes com rating > BB)
Redução até 50% da comisão de estudo e montagem
Euribor 6m/12m + spread com base no rating da empresa a partir de 2,75%
Leasing Auto (viaturas novas)
independente do prazo
Redução até 50% da comisão de estudo e montagem
RENTING
Análise casuística
Esta solução integra um completo conjunto de serviços de gestão e manutenção.
Comissão de estudo e montagem da operação conforme preçário em vigor
TERMINAIS DE PAGAMENTO AUTOMÁTICO
TPA NETCAIXA (Transações a débito e crédito)
TARGET
Transacções a débito e crédito
EQUIPAMENTOS (Móveis, fixos e portáteis)
10% redução na mensalidade dos Pacotes Fixo e Móvel
MBOnly: 0,87% (mín. 0,05€)+0,03€
Para cartões de débito:
- TSC de 1%, Máx. 2€
COMISSÃO TRANSACCIONAL
- Cashback de 0,10%, Máx. 0,20€
Para cartões de crédito
- TSC de 1,80%
- cashback de 0,20%
SEGUROS
MULTICARE PME
CARTÃO ACTIVCARE GERAL
ACIDENTES DE TRABALHO
MULTIRRISCOS NEGÓCIOS
MERCADORIAS TRANSPORTADAS

Desconto de 3%
Desconto de 7,5%
Desconto de 15% (ATCO) e 12,5% (ATTI)
Desconto de 17,5%
Desconto de 7,5%
SERVIÇOS ADICIONAIS
Serviço Caixa e-banking - Adesão gratuita. Acesso a um conjunto de consultas e transacções bancárias.
(*) 10 anos se finalidades:
• melhoria do rendimento energético no processo produtivo, incluindo “co-geração” e uso de energias renováveis como fotovoltaica, eólica, mini-hídrica e outras
• substituição de derivados do petróleo por fontes primárias de energias renováveis
• construção ou expansão de fábricas que produzam, à escala industrial, equipamentos ou materiais cuja utilização permita obter economias de energia ou o
aproveitamento de energias alternativas
• fabrico de equipamentos destinados à protecção ou melhoria do ambiente
• reconversão da frota automóvel com aquisição veículos de baixo consumo e baixa emissão de CO2
Notas:
As condições apresentadas (taxas, spreads e comissões) poderão ser revistas em função da análise comercial pela Caixa Geral de Depósitos e da evolução do mercado.
A decisão de crédito é da responsabilidade da CGD que poderá rever condições ou recusar propostas.

