ICO Sector Turístic i activitats connexes
Covid 19 / Thomas Cook
Empreses que poden acollir-se
Autònoms i empreses amb domicili social a Espanya que formalitzin operacions en la Línia ICO
Empreses i Emprenedors i que l'activitat estigui dins d'un CNAE del sector turístic i activitats connexes
segons la relació de CNAE que es troba al final del present escrit.

Característiques


Import màxim per client: fins a 500.000 euros, en una o diverses operacions.



Conceptes que es poden finançar: Necessitats de liquiditat



Modalitat: préstec.



Tipus d'interès: fix, fins a l'1,5% (TAE màxima inclosa comissions).



Termini d'amortització i carència: D'1 a 4 anys amb 1 any de carència de principal.



Comissions: l'entitat de crèdit podrà cobrar una única comissió a l'inici de l'operació, a més de, si
s'escau, la d'amortització anticipada.



Garanties: a determinar per l'entitat de crèdit, excepte aval de SGR / SAECA.



Vigència: es podran formalitzar préstecs fins al 31 de desembre de 2020.

Aquest finançament amb garantia de l'ICO està sotmesa a l'Reglament (UE) número 1407/2013 de la
Comissió Europea relatiu als ajuts de mínims.

Més informació:
Fitxa ICO Sector Turístic i activitats connexes Covid 19 -Thomas Cook

Telèfon d’informació: 900 121 121,

Tramitació:
Directament a través de les entitats de crèdit que col·laboren en aquesta Línia:
• SANTANDER
(*) El llistat s'actualitzarà diàriament amb les entitats que es vagin adherint.

Més informació:

https://www.ico.es/web/ico/ico-sector-turistico-y-actividades-conexas-
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Ref.

CNAE en què s'han de trobar els clients que vulguin sol·licitar finançament a través de la Línia
ICO Sector Turístic Activitats connexes -COVID 19 / Thomas Cook.

Código
CNAE2009
493
4931
4932
4939
511
5110
5221
5222
5223
551
5510
552
5520
559
5590
56
561
5610
5621
5629
7711
7721
7911
7912
799
7990
855
91
9004
9102
9103
9321
9329

Titulo CNAE 2009
Otro transporte terrestre de pasajeros.
Transporte terrestre urbano y suburbano de pasajeros.
Transporte por taxi
Tipos de transporte terrestre de pasajeros n.c.o.p.
Transporte aéreo de pasajeros.
Transporte aéreo de pasajeros.
Actividades anexas al transporte terrestre.
Actividades anexas al transporte marítimo y por vías navegables interiores
Actividades anexas al transporte aéreo
Hoteles y alojamientos similares.
Hoteles y alojamientos similares.
Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia.
Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia
Otros alojamientos.
Otros alojamientos.
Servicios de comidas y bebidas.
Restaurantes y puestos de comidas.
Restaurantes y puestos de comidas.
Provisión de comidas preparadas para eventos.
Otros servicios de comidas.
Alquiler de automóviles y vehículos de motor ligeros.
Alquiler de artículos de ocio y deportes.
Actividades de las agencias de viajes.
Actividades de los operadores turísticos.
Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos
Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos
Otra educación.
Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades curlturales
Gestión de salas de espectáculos.
Actividades de museos.
Gestión de lugares y edificios históricos.
Actividades de los parques de atracciones y los parques temáticos
Actividades recreativas y entretenimiento.
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Ref.

