Soluções Agro Santander

Ganhe terreno
em todos os campos
Produção

Transformação

Distribuição

As Soluções Agro Santander são uma referência no setor agro-alimentar.
Tornam a sua empresa mais forte em todos momentos e ciclos do seu negócio.

Soluções do dia-a-dia
Conta Santander Empreendedor
Um depósito à ordem com os serviços essenciais para o seu negócio, incluindo soluções
ágeis de gestão de tesouraria.

Conta Santander Advance Empresas

Otimize a gestão da sua tesouraria com esta conta de depósito à ordem que lhe permite
potenciar a sua atividade em 3 vertentes: disponibilidade imediata, investimento e crédito.

Apoio à Tesouraria
Linhas de Crédito para Adiantamento das Ajudas ao Rendimento.
Adapte os apoios à sua agenda. Não espere e beneficie do adiantamento das ajudas
ao rendimento incluídas no Pedido Único, que abrange o regime de pagamento base,
as ajudas ligadas à produção e outras medidas de apoio. Aplicável no Continente e nos Açores.

Linha de Crédito Curto Prazo IFAP
Colha as vantagens do Protocolo que celebrámos com o IFAP para apoiar as empresas do setor
agro-alimentar nas suas despesas de exploração e tesouraria. O montante máximo depende do
período e da cultura em causa, nos termos do normativo do IFAP que regula esta linha
de crédito, disponível em ifap.min-agricultura.pt. Aplicável no Continente.

Conta Corrente Campanha
Não deixe nada por plantar com um apoio de utilização flexível para o financiamento dos
seus custos de campanha, desde que o escoamento da produção esteja assegurado por OP,
Cooperativa ou Agroindústria.

Apoio ao Investimento
Alimente o seu negócio com as Linhas de Crédito Santander para adiantamento de incentivos
PDR/Vitis, PRORURAL , compra de terrenos agrícolas ou plantação, com prazos adequados
e condições à sua medida.

Financiamento de curto, médio e longo prazo

Para reforço de tesouraria e/ou de capitais permanentes.
Linhas Protocoladas genéricas e específicas e de apoio ao setor.

Garantias e Avales

Condições competitivas para Garantias prestadas.

ALD e Leasing Advance Auto
Soluções de financiamento de viaturas novas com spread competitivo.

Crédito com Reserva de Propriedade
Solução de financiamento de viaturas e equipamentos usados sujeitos a registo de propriedade.

Leasing de Equipamento

Modalidade de financiamento que se destina à locação de equipamentos.

Protocolos com Associações relevantes do Setor
Agilize o seu processo de candidatura aos pagamentos anuais diretos com o protocolo que
o Santander celebrou com os organismos relevantes no setor para o apoiar e prestar toda
a informação necessária.

Soluções não financeiras
Soluções inovadoras e únicas em Portugal que associam a habitual componente financeira
a uma vertente não financeira. Colocamos à disposição da sua empresa as capacidades
e know-how do Banco e do Grupo Santander em áreas fundamentais – Formação, Emprego,
Estágios e Internacionalização. Consulte santander.pt ou fale com o seu Gestor.

Para mais informações, consulte o seu Gestor,
uma Direção Comercial de Empresas ou um dos nossos Balcões.

Centro de Atendimento

707 100 029
advance@santander.pt
santander.pt

