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Plan RePlan Re--BroteBrote: : ModalidadeModalidade das das operacioperacióónsns
Contas de crédito a un prazo de 2 anos para financiamento de circulante.

• Financiamento de nóminas, impostos, aluguer, proveedores . . . En ningún caso poderán
aplicarse a financiar investimentos.
• AVAL DO IGAPE: O Igape responderá de ata o 50% do saldo disposto.

MelloraMellora do do accesoacceso
aoao circulantecirculante

Liñas de crédito a 2 anos para o adianto de efectos comerciais e facturas.
• Garantir a cesión mercantil ou transmisión dos créditos derivados das ventas a prazo que 
efectúe a empresa beneficiara.  
• AVAL DO IGAPE: O Igape responderá de ata o 60% dos importes adebedados pola
beneficiaria á entidade financeira como consecuencia dos impagados que se produzan.

Pólizas a 2 anos de xestión de pagamentos a provedores (“confirming”).
• Xestión do pago das compras, anticipando as entidades financeiras os pagos ós provedores.
• AVAL DO IGAPE: O Igape responderá de ata 70% dos importes adebedados á entidade
financeira como consecuencia dos descubertos que se produzan.
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Plan RePlan Re--BroteBrote: : 
ModalidadeModalidade das das operacioperacióónsns ((novidadenovidade))

MelloraMellora do do accesoacceso
aoao circulantecirculante

Pólizas de responsabilidade, liquidación e garantía de operacións mercantís
para amparar:

• O bo fin e letras de cambio, cheques, recibos . . . documentos que a entidade
financeira desconte, negocie ou anticipe e nos que o titular figure como librador, 
endosante, aceptante, avalista, cesionario ou beneficiario.
• O bo fin e completo pago das obrigas procedentes de operacións de comercio exterior 
que os titulares contraian coa entidade financeira (créditos documentarios, cartas de 
crédito, prefinanciamento e financiamento de exportacións, . . .).
• Aváis e fianzas prestadas pola entidade en garantía de terceiros, vinculadas a 
operacións de tráfico ou aváis técnicos.
• AVAL DO IGAPE: O Igape responderá de ata o 50% dos importes adebedados á
entidade financeira como consecuencia dos descubertos que se produzan.
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Plan RePlan Re--BroteBrote::
OBXECTO E CONDICIÓNS DA GARANTIA DO IGAPE:

• As garantías outorgadas polo IGAPE consistirán na prestación de aval subsidiario ante 
as entidades financeiras.
• O prazo de vixencia da garantía será con carácter xeral de 3 anos, cubrindo o risco vivo 
financiado ou anticipado durante os 2 anos de vixencia máxima da operación avalada. No 
caso de achega de garantías reais por parte da beneficiaria, a vixencia máxima será de 5 
anos dende a súa formalización, cubrindo o risco vivo financiado ou anticipado durante os 4 
anos de vixencia máxima da operación avalada.

MelloraMellora do do accesoacceso
aoao circulantecirculante

SUBSTITUCIÓN DE OPERACIÓNS FINANCEIRAS PREEXISTENTES AVALADAS POLO 
IGAPE

Se admitirán no seguistes supostos:

• Cando por cambios nas circunstancias da operativa da beneficiaria se demande un 
cambio na modalidade da operación.

• Cando supoña unha mellora nas condicións financeiras da beneficiaria.


