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El Club Cambra posa a disposició dels 

emprenedors del BizBarcelona la línia de crèdit 

de 2.000 milions d’euros 

 
    

Barcelona, 14 de juny de 2012 

 

La Cambra de Comerç de Barcelona, a través del Club Cambra, ha posat a disposició dels 

emprenedors del BizBarcelona una línia de finançament de 2.000 milions d’euros. Aquesta 

línia de crèdit, que concedeix la institució a través de “la Caixa”, oferirà condicions 

avantatjoses als socis del Club Cambra. En aquests moments, la ràtio de concessió d’aquesta 

línia de crèdit és del 74 %  sobre el total presentat.  

 

De la mateixa manera, el Club Cambra –que disposa d’un estand al BizBarcelona- posarà a 

disposició dels emprenedors un servei d’assessorament sobre diferents maneres d’accedir al 

finançament, de tenir presència a l’exterior, així com sobre diferents cursos de formació. A 

més, tindran accés a la Comunitat Cambra online, una xarxa de negocis a Internet, que els 

permetrà integrar-se en una comunitat empresarial virtual, on seran presents les 250.000 

empreses de la Cambra. 

 

A banda d’aquesta línia de finançament, els emprenedors podran sol·licitar la Visa Club 

Cambra de “la Caixa”, que els donarà accés a tot un seguit d’avantatges adreçats 

especialment a les empreses. La targeta, que es pot demanar en qualsevol de les més de 

5.000 oficines de “la Caixa”, oferirà els següents avantatges: sense quota anual; descomptes 

del 2% en benzineres Repsol, Campsa i Petronor (Solred), i factura mensual amb el 

desglossament de l’IVA; accés a les sales VIP de l’Aeroport de Barcelona a meitat de preu (12 

euros); servei CaixaProtect, que cobreix el titular davant d’operacions fraudulentes en cas de 

pèrdua o robatori fetes per tercers i que, a més a més, permet disposar d’efectiu en cas 

d’emergència a l’estranger amb el servei CaixaProtect Emergency; alertes SMS per a les 

operacions més rellevants; assegurança per a accidents en viatges; punts Estrella per al 

catàleg de regals de “la Caixa”; Via T: disponibilitat d’un via T gratuït el primer any.  

 

 
  

  www.premsa.cambrabcn.org 


