PROTOCOLO BPI / MAGOS IRRIGATION SYSTEMS
O sector da agricultura apresenta características muito específicas, estando ainda sujeito
a múltiplos desafios, como a necessidade de modernização das infra-estruturas ou a
concorrência crescente.
Para responder eficazmente a estes desafios é importante ter a seu lado o parceiro
financeiro que compreenda as especificidades do sector e disponha de um conjunto
alargado de produtos e serviços que o apoiem na gestão da sua actividade.
Através do Protocolo estabelecido com a MAGOS – Irrigation Systems, o BPI vai poder
assegurar

aos

seus

membros

condições

de

financiamento

competitivas:

I. FINANCIAMENTO DE CURTO PRAZO
1. APOIO A CAMPANHAS (LINHA IFAP DE CURTO PRAZO)
Finalidade

Financiar os custos de produção agrícola animal e vegetal

Montante

Variável em função do tipo de produção.

Prazo Máximo

12 Meses

Taxa de Juro

Euribor + spread de 3,5% a 4,5% em função da classe de risco

Reembolso

Até 1 ano após o 1º desembolso

Despesas de
Contrato

Preçário em vigor no BPI.

(*)

(*)

Condições em vigor desde de 1 de Abril de 2013 e para a campanha Agrícola 2012/2013

2. ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIOS DO PU (PROTOCOLO BPI/CAP)
Montante

Até 80% do subsídio no mínimo de €5.000

Prazo Máximo

12 Meses

Taxa de Juro

Euribor + spread de 3,5% a 4,5%

Reembolso

Variável em função dos pagamentos do Pagamento Único

Despesas de
Contrato

Preçário em vigor no BPI.

(**)

(**) O spread depende do rating atribuído pelo BPI ao Cliente. Condições em vigor para a campanha Agrícola 2012/2013.

específicas

e

muito

3. FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DA MAGOS SYSTEMS
Finalidade

Montante

Financiar a aquisição de equipamentos de rega fornecidos pela Magos Irrigation Systems
Mínimo: € 10.000

(1)

Máximo: € 500.000

(1)

Tipo de
Financiamento

Empréstimos a Prazo Fixo

Prazo

Até 8 meses, com limite até 31 de Dezembro de cada ano para tomate e milho.

Taxa de Juro

Euribor + [3,75% e 6%]

Reembolso

Prestação única no final do prazo.

Despesas de
Contrato

Preçário em vigor no BPI.

(2)

– De acordo com a LINHA BPI NEGÓCIOS (Curto Prazo).
- Variável em função do nível de risco BPI, do tipo e do prazo da operação e do nível de produtos contratados no BPI e válidos para este efeito.
- Aplicável apenas a clientes com rating BPI entre E1 e E6 (numa escala de 1 a 10).

(1)
(2)

II. LINHAS ESPECIAIS DE FINANCIAMENTO AO INVESTIMENTO
1. FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DA MAGOS SYSTEMS
Finalidade

Montante

Financiar a actividade e o investimento das empresas de bom risco, em condições muito competitivas.
Mínimo: € 10.000

Mínimo: € 250.000

(3)

Máximo: € 500.000

(4)

Máximo: € 50.000.000

(3)

(4)

Tipo de
Financiamento

Empréstimos a Prazo Fixo / Leasing Mobiliário

Prazo

De 1 a 5 anos.

Taxa de Juro

Euribor + [3,75% e 6%]

Período de
Carência

Carência de capital até 18 meses.

Reembolso

Prestações ou reembolsos constantes com periodicidade mensal, trimestral ou semestral.

Despesas de
Contrato

Preçário em vigor no BPI.

(3)
(4)
(5)

Euribor + [3,75% e 5%]

(3) (5)

(4) (5)

– LINHA BPI NEGÓCIOS. Aplicável apenas a clientes com rating BPI entre E1 e E6 (numa escala de 1 a 10).
– LINHA BPI EMPRESAS
– Variável em função do nível de risco BPI, do tipo e do prazo da operação e do nível de produtos contratados no BPI e válidos para este efeito.

2. LINHA PROJECTOS PRODER E PROMAR

(6)

Curto Prazo
Finalidade
Montante

Médio Prazo

Financiar projectos de investimento aprovados ao abrigo dos Sistemas de Incentivos PRODER ou PROMAR.
Mínimo: € 10.000;
Máximo: até ao valor investimento total aprovado no âmbito do PRODER ou PROMAR.

Tipo de
Financiamento

Empréstimos a prazo fixo.

Prazo

Até 12 meses.

Taxa de Juro

Euribor + [3,75% e 6%]

Período de
Carência

De acordo com a operação a financiar.

Até 18 meses.

Reembolso

De acordo com a operação a financiar.

Prestações ou reembolsos constantes com
periodicidade mensal, trimestral ou semestral.

(6)
(7)

1 ano a 5 anos.
(7)

– Aplicável apenas a clientes com rating BPI entre E1 e E6 (numa escala de 1 a 10).
- Variável em função da classe de risco BPI em que o Cliente se situe.

