CARTÃO BNDES
Objetivo

Baseado no conceito de cartão de crédito, visa financiar os investimentos das micro, pequenas
e médias empresas (MPMEs) e dos microempreendedores individuais (MEIs).

Clientes

MEIs e MPMEs (com faturamento bruto anual de até R$ 300 milhões) sediados no País, de
controle nacional, com atividade econômica compatível com as Políticas Operacionais e de
Crédito do BNDES e que estejam em dia com o INSS, FGTS, RAIS e tributos federais.

Taxa de juros

1,40% a.m.
(fev./19)

Bancos
Emissores/
Bandeiras
Taxa de Abertura de Crédito - TAC: Os bancos podem cobrar a TAC (na emissão do Cartão
BNDES, desde que o valor não exceda 2% do limite de crédito concedido. (negociado com o
banco emissor)

Prazo
(meses)

03 a 48
(Bradesco, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Banrisul,
BRDE, Itaú, Santander, Sicoob e Sicredi)
3, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 e 48
(Caixa Econômica Federal)

Limite
Máximo

R$ 2 milhões
(por cartão emitido)
Produtos expostos no Catálogo de Produtos do Portal de Operações do BNDES.

Itens
Financiáveis

NOVIDADE! Inclusão de serviço de desenvolvimento de softwares sob encomenda e
desenvolvimento de websites corporativos e de lojas virtuais.
 Garantia de recebimento da venda, em 30 dias, com a segurança típica dos cartões de
crédito.

Informações
aos
Fornecedores

 Taxa de afiliação: Cielo - R$ 89,90 (somente na 1ª venda).
Rede e Cabal Brasil: isenta.
 Taxa de desconto: Cielo até 2,7% sobre o valor da venda; Rede e Getnet até 2,5% sobre o
valor da venda. Cabal Brasil até 2,0% sobre o valor da venda, limitado a R$ 1.000,00.
Solicite seu Cartão BNDES (Comprador): É obrigatório que sua empresa esteja em dia com
o INSS, FGTS, tributos federais e RAIS.

Como Obter

Seja um Fornecedor Credenciado (Fabricante): Para credenciar sua empresa à rede de
fornecedores do Portal de Operações do Cartão BNDES será necessário afiliar-se ao menos
a uma das adquirentes que operam com o Cartão BNDES e possuir conta corrente em um
dos bancos relacionados (Cielo, Rede, Cabal Brasil, GETNET S.A).

Elaborado pelo DEFI/ABIMAQ com informações colhidas do Portal de Operações BNDES. e Circular nº40/2017, de 20.12.17
Condições sujeitas à alteração sem aviso prévio. Atualizado em fev/19.

