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Para você, Farmacêutico(a)
Condições especiais* e linhas de crédito com carências diferenciadas

Contratação pelos canais digitais do BB

App BB: Menu Empréstimos - Crédito consignado/pessoal - Contratar - Renove seu crédito

Autoatendimento pela Internet: Menu Empréstimo - Renovação de empréstimos

Saiba mais em bb.com.br/profissional

*Sujeito à análise cadastral e de crédito; **Válido também para renovações.

Atendimento especializado

 Gerentes atentos às necessidades 

específicas dos profissionais.

Crédito*, se for necessário

 CDC Automático: até 60 dias para pagar 

a primeira parcela;

 CDC Salário: de 60 a 180 dias para 

pagar a primeira parcela;

 Pula parcela: fique até 2 meses por ano 

sem pagamento;

 Renovação de operações contratadas 

sem exigência do mínimo de parcelas 

pagas;

 Taxas a partir de 2,75% a.m.**

Cartões Ourocard*

 Faça suas compras sem sair de casa de 

forma segura com o Ourocard-e;

 Diversas transações via App BB;

 Visa Infinite, Mastercard Black e Elo 

Nanquim

Metodologia de crédito 

diferenciada

 Comprovação de renda opcional.
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Prorrogação do pagamento 

de parcelas 

 Operações de giro e BB 

Financiamento, por até 60 dias, 

direto pelo Gerenciador 

Financeiro. Para utilizar essa 

solução, as parcelas devem estar 

em dia, sem atrasos.

Mais informações estão disponíveis em bb.com.br/empresas/covid19.

Antecipação da agenda de cartões

 Pelo Gerenciador Financeiro e app BB, de 

forma 100% digital. E se a empresa ainda 

não possui contrato, pode aderir pelo próprio 

Gerenciador.* 

Solução de dívidas 

 Para ajudar a organizar a vida financeira das 

empresas, com carência e prazos 

ampliados. Consulte as opções pelo 

Gerenciador Financeiro. 

*Sujeito à análise cadastral e de crédito.

Para sua empresa

Cartão Ourocard

Empresarial

 Pode ser utilizado para parcelar 

contas e tributos em até 24 meses. 

Também é possível parcelar o 

pagamento da fatura do cartão ou 

utilizar pontos do programa Ponto 

pra sua Empresa para obter 

descontos na fatura.

Prorrogação de Desconto de 

Títulos

 As empresas podem prorrogar por até 90 

dias o vencimento dos títulos vigentes, 

descontados e em garantia.

Atendimento PJ pelo WhatsApp

 Nosso assistente virtual está disponível 

com informações sobre linhas de 

crédito, dúvidas sobre como utilizar o 

Gerenciador Financeiro e até suporte 

técnico. Para acionar, é só enviar a 

mensagem #PJ para o número (61) 

4004-0001 e dizer o que precisa;

 E ainda realizamos melhorias nos 

canais de atendimento, com expansão 

do horário para uso do Gerenciador 

Financeiro, alteração e desbloqueio de 

senha de 8 dígitos no Gerenciador; e 

ampliação do limite de saque nos caixas 

eletrônicos BB e Banco24Horas.

https://mcas-proxyweb.us2.cas.ms/certificate-checker?login=false&originalUrl=http://bb.com.br.us2.cas.ms/empresas/covid19
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