BB
FRANQUIA
OFERTA ESPECIAL
BB PARA
FRANQUEADOS
DA MARCA:
A parceria entre a DROGARIAS FARMAGNUS e o BANCO DO
BRASIL apresenta CONDIÇÕES ESPECIAIS em tarifas, serviços e
soluções de crédito exclusivas para você.

Soluções em Crédito¹
3 - FINANCIAMENTO PJ

1 - CAPITAL DE GIRO
Linha ideal para empresas com necessidade
de prazos flexíveis para o pagamento das
parcelas.
Até

36 meses
carência até

06 meses

Ideal para quem precisa adquirir novos
equipamentos ou implantar uma nova
franquia, com condições especiais. Financia
a aquisição de bens de capital (máquinas,
equipamentos, inclusive de informática e
fotovoltaicos, móveis, utensílios, veículos de
passeio, utilitários entre outros).

Taxa
a partir de
0,89% a.m.
Pós Fixada*

**ATENÇÃO - A Taxa Pós é vinculada ao indexador - CDI. Sendo uma taxa Pósfixada, estará sujeita as variações do indexador durante todo o período do
contrato. Verifique as condições vigentes no ato da contratação.

Financiamento
mínimo

R$ 30 mil

2 - Antecipação de Crédito ao
Lojista (ACL)

Taxas pré
fixadas a
partir de

Antecipação do valor das vendas da sua
empresa com cartões de crédito Elo, Visa e
MasterCard.
Liberação
através do
Gerenciador
Financeiro

06

60
meses
Maior
abrangência
de itens
financiáveis

0,76% a.m.

Até

Prazo de até

meses de
carência
Pagamento
direto ao
fornecedor

¹Condições gerais sujeitas a alterações sem prévio aviso.
Sujeito à aprovação cadastral e de crédito.

Taxa
a partir de

0,82% a.m.

FOLHA DE PAGAMENTO

COBRANÇA BANCÁRIA

Isenção de 100% da tarifa de Folha
de Pagamento, por 12 meses,
contratados até 31/12/2020.

Valor fixo de R$1,85 por boleto, na
tarifa de liquidação, até 31/12/2020

BB Consórcio
Para realizar seus sonhos
é preciso dar o primeiro
passo.

Tarifa ZERO das

Cestas de Benefícios

Flexibilização de 100% no valor das
tarifas de Cestas de Benefícios PJ.
▪ Para contas abertas entre 21.05.2020 a
31.12.2020, a partir do mês seguinte da
data de adesão;
▪ Válido para as Cestas: Empresa 1,
Empresa 2 e Empresa 3.

Sugestão de Cota

0

O BB Consórcio é uma das
melhores opções para quem quer
planejar suas conquistas. Renovar
sua franquia é algo esperado, e
através da aquisição de cotas de
consórcio, mês a mês você viabiliza
seu empreendimento sem pagar
juros!
Bens Móveis

Serviços
•
•
•

Taxas de Franquia
Consultoria
Treinamento

Veículos

• Carros
• Caminhão
• Food Truck
Imóveis
• Frota
• Construção
• Máquinas
• Reformas Comerciais • Equipamentos
• Salas Comerciais
• Lojas
Outros Bens Móveis
• Galpões
• Eletro portáteis
• Consultórios
• Eletrônicos

Bem de referência

Consórcio

Prazo

Parcela

Taxa de Franquia / Reformas

R$ 10.000

Serviços

48

267,68

Máquinas e Equipamentos

R$ 40.123

Automóvel

100

504,70

*Taxa de administração considerando todo o prazo do consórcio

Mais

» Assessoria de equipe especializada em franquias;
» Processos simplificados de cadastro e análise de crédito diferenciados;
» Acompanhamento da abertura da conta corrente até a liberação do crédito;
» Gerenciador Financeiro - mais completa solução de internet e mobile banking PJ do mercado.

Atendimento às Franquias
Segunda a Sexta das 8h às 18h

4003 2440 (Capitais e região metropolitanas)
0800 729 2440 (Demais Localidades)
franquia@bb.com.br

