
Crédito e Serviços Bancários para Empresas





FNE Emergencial





Prazos de até 15 anos incluindo 

até 5 anos de carência*

*Carência sobre o principal.

100 mil

2,5%

FNE 
EMERGENCIAL 

COM TAXA* FIXA

Ao ano

*Consulte condições, crédito sujeito a análise



Emergencial

A menor taxa 

do Brasil

Conheça   o

FNE

*Consulte condições, crédito sujeito a análise



Crédito de longo prazo
Com taxas a partir de 0,24% a.m.*

E prazos de até 12 anos incluindo carência** de até 4 anos.

Capital de Giro
Com taxas a partir de 0,32% a.m.*

E prazos de até 36 meses incluindo carência ** de até 12 meses.

*Taxa  simulada, podendo sofrer  variar de acordo com o IPCA.

**Carência do Principal

FNE Sol
Com taxas a partir de 0,24% a.m.*

E prazos de até 12 anos incluindo carência ** de até 6 meses.

Cartão BNB Crédito rotativo e pré-aprovado válido por 5 anos

Dois limites em um só cartão: Investimento com taxas a partir 0,24% a.m. ** e 

prazo de até 96 meses e Capital de Giro com taxas a partir de 0,32% a.m.* e 

prazo de até 36 meses!

Consulte condições, crédito sujeito a análise







Renegociações Emergenciais

Renegociação Digital - Para as operações de crédito em dia,
possibilidade de solicitar a renegociação das operações por meio do
internet banking, sendo concedido até 6 meses de carência e com
igual elevação do prazo final da operação de crédito.

Renegociação junto à agência - Para as operações em atraso de
até 90 dias, cliente poderá solicitar a prorrogação de suas parcelas
junto à sua agência, podendo ser concedido carência até 31/12/2020
com elevação do prazo final da operação em até 12 meses.

Prorrogação Automática - Para empresas localizadas nos
municípios com estado de calamidade pública reconhecido por ato do
poder Executivo Federal, serão prorrogadas automaticamente as
parcelas vincendas até 31/12/2020, sendo o seu saldo devedor
capitalizado e distribuído pelas parcelas restantes a partir de janeiro
de 2021.

Consulte condições



Canais de Atendimento
Consultas, Informações, Serviços e Transações

4020 0004 (Capitais e regiões Metropolitanas)
0800 033 0004 (Demais localidades) 

SAC Banco do Nordeste

0800 728 3030

Atendimento para pessoas com deficiência auditiva ou de fala

0800 033 3031

Ouvidoria

0800 033 3033

Site
https://www.bnb.gov.br



O Banco parceiro das

Micro e Pequenas Empresas

Obrigado.


