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Intesa Sanpaolo Bank a încheiat Convenția
APIA SAPS, mediu și microclimă
06 aprilie 2022, Bucureşti. Intesa Sanpaolo Bank, subsidiara din
România a Grupului Intesa Sanpaolo şi Agenţia de Plăţi şi Intervenţie
pentru Agricultură (APIA) au semnat o noua convenție pentru
continuarea finanțării beneficiarilor programelor derulate prin APIA.
Astfel, Intesa Sanpaolo Bank oferă credite pentru finanţarea capitalului
de lucru pentru desfăşurarea activităţilor curente de către beneficiarii
schemelor de plăți directe și măsurilor de mediu şi climă.
Finanțările acordate în baza acestor convenţii beneficiază de o structură
de costuri avantajoasă, sunt acordate în lei, valoarea creditului fiind de
până la 90% din suma înscrisă în adeverinţă, iar dobânda aferentă este
Robor 6M+ maximum 2%.
Beneficiarii acestor credite APIA pot fi atât persoanele juridice, cat si
persoanele fizice autorizate (PFA) sau întreprinderi individuale, fermieri
activi care desfășoară o activitate agricolă în calitate de utilizatori legali
ai suprafețelor de teren agricol și/sau deținători legali de animale şi care
respectă condiţiile de eligibilitate specifice produsului.
Pentru acest tip de credit garanţia principală o reprezintă ipoteca
mobiliară asupra creanțelor APIA și conturilor curente, fideiusiune și
(dacă este cazul) garanția FGCR.
Intesa Sanpaolo Bank susţine în continuare activitatea întreprinzătorilor
din sectorul agicol oferind o gamă completă de produse ce pot susţine
practic orice tip de nevoi de finanţare specifice sectorului agricol.
Mai multe informaţii despre produsele şi serviciile oferite de Intesa
Sanpaolo
Bank
sunt
disponibile
pe
site-ul
bancii:
www.intesasanpaolobank.ro în orice unitate teritorială Intesa Sanpaolo
Bank sau apelând gratuit din orice rețea de telefonie națională fixă sau
mobilă serviciul Call Center 0800 800 888.
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Intesa Sanpaolo este cea mai mare bancă din Italia și unul dintre cele mai solide și profitabile grupuri
bancare din Europa. Oferă servicii bancare de investiții comerciale, corporate, private banking,
managementul activelor și asigurări. Grupul Intesa Sanpaolo are aproximativ 13,5 milioane de clienți
în Italia și 7,1 milioane de clienți în străinătate, prin băncile comerciale subsidiarele din 12 țări din
Europa Est-Centrală și Orientul Mijlociu și Africa de Nord, precum și o rețea internațională pentru a-I
sprijini pe clienți corporate din 25 de țări. Intesa Sanpaolo este recunoscută drept una dintre cele mai
sustenabile bănci din lume și se angajează să devină un model de referință în ceea ce privește
sustenabilitatea și responsabilitatea socială și culturală. Intesa Sanpaolo sprijină proiecte majore de
incluziune economică și de reducere a sărăciei, inclusiv un fond de impact de 1,5 miliarde EUR pentru
împrumuturi acordate grupurilor sociale care se luptă să acceseze credite. Grupul are un fond de 6
miliarde de euro dedicat economiei circulare. Grupul este, de asemenea, profund implicat în inițiative
culturale din Italia și mai departe, cu scopul de a conserva, promova și împărtăși moștenirea istorică
și artistică a Italiei, și datorită expozițiilor permanente și temporare găzduite la Gallerie d'Italia,
muzeele Intesa Sanpaolo situate în Milano, Napoli, Vicenza și, în curând, Torino
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