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Millennium bcp disponibiliza 2,5 milhões
de euros para recuperação dos concelhos
afetados pelos incêndios

COM

Millennium bcp disponibiliza
linha de crédito de 2,5M€
para Empresas afetadas
pelos incêndios

O Millennium bcp acaba de disponibilizar uma linha de crédito de 2,5 milhões
de euros para as empresas afetadas pelos incêndios, nos concelhos de Penela,
Ansião, Alvaiázere, Figueiró dos Vinhos, Pedrogão Grande e Castanheira de Pera.
Esta linha de financiamento destina-se à recuperação da atividade económica
das empresas com atividade em diferentes setores, designadamente setores
agrícolas, silvicultura e indústria.
A linha conta com condições preferenciais de financiamento bem como a isenção
total da comissão inicial, para operações aprovadas até ao final de 2017.

Conta Solidária Incêndio
Pedrógão Grande:
IBAN PT50 0033 0000
45507587831 05

Adicionalmente e com o objetivo de apoiar as Famílias afetadas pelos trágicos
acontecimentos, o Millennium bcp está disponível para atribuir, nos contratos de
Crédito à Habitação, um período de carência de capital até 24 meses.
O Banco reitera o apelo para que os cidadãos contribuam através da conta de
solidariedade para angariação de fundos de apoio para as vítimas dos
incêndios e que contabiliza já transferências acima de 170 mil euros.
Os fundos recolhidos através desta conta serão distribuídos em articulação com
as autoridades locais no apoio à reconstrução e reparação dos danos causados
pelos incêndios.
Para dar o seu contributo, poderá efetuar uma transferência bancária ou um
depósito para a Conta Solidária Incêndio Pedrógão Grande:
IBAN PT50 0033 0000 45507587831 05
Para mais informações
www.millenniumbcp.pt.
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BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A.,
Sociedade Aberta,
com sede na Praça D.João I, 28, Porto,
o Capital Social de 5.600.738.053,72 euros,
matriculada na Conservatória do Registo Comercial
do Porto sob o número único de matrícula
e de identificação fiscal 501 525 882
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