
Eskatu ICO finantziazioa zure banketxean, izapidea egitea oso erraza da.
900 121 121     www.ico.es

ICO Lerroak 2023
Mota guztietako enpresen beharrak asetzeko diseinatuak, edozein tamaina
eta jarduera-sektoretakoak. Inbertsio proiektu txikietatik enpresa baten nazioarteko 
hedapenera arte finantzatzen dugu, amortizazio eta gabezia epe luzeekin.

ZUGAN SINESTEN DUGU.  
ZUREKIN HAZTEN GARA.
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ICO LERROAK  
2023

Hemen duzu ICO 2023 Lerroen katalogo osoa. Aurkitu zure

beharretara hobekien egokitzen den lerroa:

 • ICO Enpresak eta Ekintzaileak 2023

 • ICO SGR/SAECA Bermea 2023

 • ICO Kreditu Komertziala 2023

 • ICO Nazioartekoa 2023

 • ICO Esportatzaileak 2023



3Informa zaitez zure banketxean edo:

www.ico.es

900 121 121

@ICOgob

ICO lerroekin, ekintzaileek, autonomoek 
eta enpresek beren enpresa-jarduerak eta 
inbertsio-proiektuak finantzatu ditzakete, 
edo negozioen garapena eta hedapena 
bultzatu, bai Espainian, bai hirugarren 
merkatuetan.



4

Nork eskatu dezake Lerro hau?
 • Autonomoek, enpresek, erakunde publikoek eta pribatuek, 

espainiarrak nahiz atzerrikoak enpresa-jarduerak aurrera eraman 

nahi diuztenak edo lurralde nazionalaren barruan likidezia 

beharrizanak bete nahi dituztenak.

 • Beren etxebizitza edo eraikuntza birgaitu nahi duten 

norbanakoak edo jabekideen erkidegoak.

Non eskatu dezaket finantziazio hau?
Joan zaitez zure banketxera edo kreditu-erakundera eta eskatu ICO 

mailegu bat.

Zenbateko zenbatekoa eskatu dezaket?
12,5 milloi eurora arte, eragiketa bat edo gehiago eginez.

Zer finantziatu dezaket Lerro honekin?
 • Besteak beste, enpresa-jarduerak eta/edo inbertsioak 

finantzatu ahal izango dira,baita horien likidezia-beharrak eta 

enpresaren jarduera lurralde nazionalaren barruan garatzearekin 

lotutako gastuak ere.

 - Beharrizan teknologikoak.

 - Aktibo finko berrien edo bigarren eskukoen erosketa. 

 - Automobilak eta ibilgailu industrialak.

 - Instalazioen egokitzapena eta eraberritzea. 

 - Enpresen erosketa.

 - Enpresen sorkuntza.

 - Likidezia beharrizanak hala nola gastu arruntak, nominak, 

hornitzaileei egindako ordainketak, salgaien erosketa.

 • Etxebizitza eta eraikinen zaharberritzea norbanakoentzako.

ICO ENPRESAK  
ETA EKINTZAILEAK 2023 Zure enpresa-jardueretarako edo inbertsio-

proiektuetarako finantziazioa Espainian.
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ICO ENPRESAK  
ETA EKINTZAILEAK 2023

Ze motatako finantziazioa eskatu daiteke?
Zure beharrizanetara hoberen egokitzen den finantzaketa-

modalitatea  aukeratu dezakezu maileguaren, leasing-aren, renting-

aren edo kreditu-lerroaren artean.

Ze motatako interesa dago?
Finkoa edo aldakorra, gehi kreditu-erakundeak ezarritako tartea 

amortizazio-epearen arabera. Eragiketetan aplikatu daitekeen 

produktuaren kostu maximoa bezeroarentzat (TAE) www.ico.es 

gunean kontsultatu daiteke.

Komisioak kobratu ahal dituzte?
Kreditu-erakundeak komisio bakar bat kobratu dezake eragiketa 

hastean, eta horrez gain, dagokionean, behar baino lehenagoko 

amortizazioa.

Amortizazio edo gabezia ze epe eskatu ditzaket?
1 urtetik 20 urtera 3 urterainoko gabeziarako posibilitatearekin epeen 

arabera.

Bermeak aurkeztu behar ditut?
Kreditu-erakundek eragiketa egiteko bermeak zehazten ditu, Elkar 

Bermatzeko Sozietatearen (SGR) edo Nekazaritzako Kauzioaren 

Estatuko Sozietate Anonimoaren(SAECA) kasuan salbu.
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Elkar Bermatzeko Sozietate (SGR) edp SAECA baten bermea duten autonomoei eta enpresei 
zuzendutako finantziazioa Espainiako edo lurralde nazionaletik kanpoko inbertsioak 
egiteko eta/edo likidezia beharrizanak bete nahi dituztenentzako.

ICO SGR/SAECA 
BERMEA 2023

Nork eskatu dezake Lerro hau?
Elkar Bermatzeko Sozietatearen (SGR) edo Nekazaritzako Kauzioaren 

Estatuko Sozietate Anonimoaren(SAECA) bermea duten autonomoak, 

enpresak eta erakunde publiko edo pribatuak. Atzerriko inbertsioen 

kasuan, enpresak Espainian eduki behar dute helbidea edo interes 

espainiarra* izatea.

Non eskatu dezaket finantziazio hau?
Joan zaitez zure banketxera edo kreditu-erakundera eta eskatu ICO 

mailegu bat.

Zenbateko zenbatekoa eskatu dezaket?
2 milloi eurora arte, eragiketa bat edo gehiago eginez.

Zer finantziatu dezaket Lerro honekin?
 • Besteak beste, enpresa-jarduerak eta/edo inbertsioak 

finantzatu ahal izango dira, baita horien likidezia-beharrak eta 

enpresaren jarduera lurralde nazionalaren barruan  

garatzearekin lotutako gastuak ere.

 - Beharrizan teknologikoak.

 - Aktibo finko berrien edo bigarren eskukoen erosketa. 

 - Automobilak eta ibilgailu industrialak.

 - Instalazioen egokitzapena eta eraberritzea. 

 - Enpresen erosketa.

 - Enpresen sorkuntza.

 - Likidezia beharrizanak hala nola gastu arruntak, nominak, 
hornitzaileei egindako ordainketak, salgaien erosketa.

* Interes espainiarra: Irizpide orokor gisa, Espainiatik kanpoko 
enpresa-jardueren edo inbertsioen garapenean interes espainiarra 
dagoela jotzen da baldin eta Espainiako enpresak zuzenean edo 
zeharka parte hartzen badu finantzaketaren titular den sozietate 
atzerritarraren kapital sozialean, edo Espainiako enpresek 
emandako hornigaiak, obrak edo zerbitzuak baldin badaude.



ICO SGR/SAECA  
BERMEA 2023

Ze motatako finantziazioa eskatu daiteke?
Mailegua, leasing-a, rentinga edo kreditu-lerroa.

Ze motatako interesa dago?
Finkoa edo aldakorra, gehi kreditu-erakundeak eta SGR/SAECAk amortizazio epearen arabera zehaztutako 

tartea eta abalaren kostua. Eragiketa berrietan aplika daitekeen bezeroarentzako produktuaren urteko kostu 

maximoa www.ico.es gunean kontsulta daiteke.

Komisioak kobratu ahal dituzte?
SGRk edo SAECAk abalatutako zenbatekoaren gaineko %0,5ra arteko azterketa-komisioa kobratuko dute. Horrez 

gain, SGRk abalatutako zenbatekoaren gaineko %4ra arteko komisioa kobratuko du kuota sozial mutualista gisa. 

Zenbateko honen dirua bezeroari itzuliko zaio behin SGRrekin dagoen harremana bukatzen denean.

Kreditu-erakundeak komisio bakar bat kobra dezake eragiketaren hasieran, horrez gain, dagokionean, behar 

baino lehenagoko amortizazioa

Amortizazio edo gabezia ze epe eskatu ditzaket?
1 urtetik 15 urtera 3 urteko gabeziarekin epeen arabera.

Bermeak aurkeztu behar ditut?
Kreditu-erakundeak, SGR-k edo SAECA-k eskaera bakoitzaren analisia egingo dute eta aurkeztu gabeko 

bermeak zehaztuko dituzte.
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ICO KREDITU 
KOMERTZIALA 2023 Zure enpresa-jardueretarako epe laburreko 

finantziazioa.

Nork eskatu dezake Lerro hau?
Espainian egoitza soziala duten autonomoak eta enpresak, lurralde 

nazionalaren barruan merkataritza-jardueran jatorria duten fakturen 

zenbatekoaren behar baino lehenagoko ordainketa baten bidez 

likidezia lortu nahi dutenak , edo lurralde nazionalean saltzeko 

zerbitzuak ekoizteko eta egiteko aurretiko kostuak bete nahi 

dituztenak.

Non eskatu dezaket finantziazio hau?
Joan zaitez zure banketxera edo kreditu-erakundera eta eskatu ICO 

mailegu bat.

Zenbateko zenbatekoa eskatu dezaket?
Saldo biziko 12,5 milloi eurora arte, eragiketa bat edo gehiago eginez.

Zer finantziatu dezaket Lerro honekin?
 • Gehienez 180 eguneko epemuga duten fakturen behar baino 

lehenagoko ordainketak.

 • Aurrefinantziazioa enpresari likidezia emateko ekoizpeneko 
eta esportatzeko ondasuna edo helburuko zerbitzua egiteko 
kostuetarako.
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ICO KREDITU 
KOMERTZIALA 2023

Ze motatako finantziazioa eskatu daiteke?
Zure beharrizanetara hoberen egokitzen den finantziazio-kontratu mota 

gauzatu dezakezu, zure kreditu-erakundearekin adostu besterik ez 

duzu.

Ze motatako interesa dago?
Aldakorra gehi kreditu-erakundeak zehaztutako aldea. Eragiketa 

berrietan aplikatu daitekeen bezeroarentzako produktuaren kostu 

maximoa (TAE) www.ico.es gunean kontsulta daiteke.

Komisioak kobratu ahal dituzte?
Kreditu-erakundeak komisio bakar bat kobratu dezake eragiketaren 

hasieran.

Bermeak aurkeztu behar ditut?
Kreditu-erakundeak eragiketa tramitatzeko bermeak zehazten ditu.
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ICO 
ESPORTATZAILEAK 2023 Epe laburreko finantzaketa, enpresek atzerrian duten 

merkataritza-jarduera errazteko.

Nork eska dezake Lerro hau?
Egoitza soziala Espainian duten autonomoak eta enpresak, 

haien merkataritza-jardueratik datozen fakturen zenbatekoaren 

aurrerakinaren bidez likidezia lortu nahi dutenak edo atzerrian 

saltzen diren ondasun edo zerbitzuak ekoitzi eta elaboratzeak 

sortutako aldez aurreko kostuak bete nahi dituztenak.

Non eska dezaket finantziazio hau?
Joan zaitez zure banketxera edo kreditu-erakundera eta eskatu ICO 

mailegu bat.

Zenbateko zenbatekoa eskatu dezaket?
Saldo biziko 12,5 milloi eurora arte, eragiketa bat edo gehiago eginez.

Zer finantzia dezaket Lerro honekin?
 • Gehienez 180 eguneko epemuga duten fakturen behar baino 

lehenagoko ordainketak.

 • Aurrefinantziazioa enpresari likidezia emateko ekoizpeneko 

eta esportatzeko ondasuna edo helburuko zerbitzua egiteko 

kostuetarako.
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ICO 
ESPORTATZAILEAK 2023

Ze motatako finantziazioa eskatu daiteke?
Zure beharrizanetara hoberen egokitzen den finantziazio kontratu-

mota gauzatu dezakezu, zure kreditu-erakundearekin adostu 

besterik ez duzu.

Ze motatako interesa dago?
Aldakorra gehi kreditu-erakundeak zehaztutako aldea. Eragiketa 

berrietan aplikatu daitekeen bezeroarentzako produktuaren kostu 

maximoa (TAE) www.ico.es gunean kontsulta daiteke.

Komisioak kobratu ahal dituzte?
Kreditu-erakundeak komisio bakar bat kobratu dezake 

eragiketaren hasiera.

Bermeak aurkeztu behar ditut?
Kreditu-erakundeak eragiketa tramitatzeko bermeak zehazten 

ditu.
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* Interes espainiarra: Irizpide orokor gisa, Espainiatik kanpoko enpresa-jardueren
edo inbertsioen garapenean interes espainiarra dagoela jotzen da baldin eta
Espainiako enpresak zuzenean edo zeharka parte hartzen badu finantzaketaren
titular den sozietate atzerritarraren kapital sozialean, edo Espainiako enpresek
emandako hornigaiak, obrak edo zerbitzuak baldin badaude.

ICO 
NAZIOARTEKOA 2023 Zure enpresa edo merkataritza-jarduera atzerrian 

nazioartekotzeko finantzaketa

Nork eska dezake Lerro hau?
Lurralde nazionaletik kanpo jarduerak egin nahi dituzten autonomo 

eta enpresak, Espainian helbideratuta daudenak edo atzerrian 

helbideratuta daudenak eta interes espainiarra* dutenak.

Zenbateko zenbatekoa eska dezaket?
2,5 miloi eurora arte edo bere kontrabalioa dolarretan (USD).

Zer finantzia dezaket Lerro honekin?
 • Besteak beste, enpresa-jarduerak eta/edo inbertsioak 

finantzatu ahal izango dira, baita horien likidezia-beharrak eta 

enpresaren jarduera lurralde nazionalaren barruan garatzearekin 

lotutako gastuak ere.

 - Beharrizan teknologikoak.

 - Aktibo finko berrien edo bigarren eskukoen erosketa. 

 - Automobilak eta ibilgailu industrialak.

 - Instalazioen egokitzapena eta eraberritzea. 

 - Enpresen erosketa.

 - Enpresen sorkuntza.

 - Likidezia beharrizanak hala nola gastu arruntak, nominak, 

hornitzaileei egindako ordainketak, salgaien erosketa.
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ICO 
NAZIOARTEKOA 2023

Ze motatako finantziazioa eskatu daiteke?
Mailegua, leasing-a, rentinga edo kreditu-lerroa.

Amortizazio edo gabezia ze epe eskatu 
ditzaket?
1 urtetik 20 urtera arte 3 urteko gabeziarekin epeen arabera.
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ICO 
NAZIOARTEKOA 2023

Non eska dezaket finantziazio hau?
Joan zaitez zure banketxera edo kreditu-erakundera eta eskatu ICO 

mailegu bat.

Ze motatako interesa dago?
Finkoa edo aldakorra (euroa edo USD dolarra), gehi kreditu-erakundeak 

zehaztutako tartea amortizazio epearen arabera. Eragiketa berrietan 

aplikatu daitekeen bezeroarentzako produktuaren urteko kostu maximoa 

www.ico.es gunean konstulta daiteke.

Komisioak kobratu ahal dituzte?
Bi tarteetan, kreditu-erakundeak komisio bakar bat kobratu dezake 

eragiketaren hasieran, horrez gain dagokionean, behar baino lehenagoko 

amortizazioarena.

Bermeak aurkeztu behar ditut?
Eragiketa tramitatzen duen kreditu-erakundeak zehaztu behar du, SGR/

SAECA abala salbu.
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ICOK AGENDA 2030KO  
ODSEKIN KONPROMISOA HARTU DU

Enpresek funtsezko eta lehen mailako egitekoa dute Agenda 2030eko helburuak lortzeko. ICOk beste aurrerapauso bat ematen 

du pyme espainiarraren jasangarritasunarekin duen konpomisoan eta zure enpresa-proiektu eta jardueretarako finantziazioa 

eskatzeaz gain, zure enpresa Agenda 2030arekin bat egiteko egin beharreko aldaketen inguruko informazioa eskaintzen dizu.

Informa zaitez www.icopymeods.es

ICOk BEI eta CEB finantziazioa jaso du baldintza onuragarrietan ekintzaileen, pymeen eta tarteko kapitalizazioko enpresen finantziaziora zuzenduta.



ICO LERROEKIN, 
ERRAZAGOA DA ZURE HELBURUAK LORTZEA

Eskatu ICO finantziazioa zure banketxean, 
izapidea egitea oso erraza da.

Informa zaitez zure banketxean, www.ico.es edo 900 121 121 telefonoan

Elkarrekin eta etorkizunera begira lan egiten dugu


