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CAPITAL DE GIRO

PEAC MAQUININHAS COVID 19

Diretoria Soluções Empresariais
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Linha de capital de giro 

vinculada ao Programa 

Emergencial de Acesso a 

Crédito (PEAC), estabelecido 

pela Lei 14.042, de 19/08/2020.

Conceito

Disponibilizar alternativa para 

amenizar as dificuldades de caixa 

por que passam as empresas neste 

momento de pandemia.

Finalidade
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Condições para Habilitação
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MEIs e MPEs com FBA até R$ 4,8 milhões 

em 20.03.2020

Não possuam outras operações de crédito 

ativas garantidas por recebíveis de cartão

Com vendas realizadas em arranjos de 

pagamentos liquidadas no Serviço de 

Liquidação de Cartões (SLC), ou seja, 

vendas por maquininhas de cartão

Não possuam registro de Manutenção 

de Domicílio Bancário (MDB) em outra 

instituição financeira

Estejam em condições de operar 

no contexto do negócio

Empresas que tenham sede 

ou estabelecimento no País
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Valor

Limitado ao dobro da média mensal das vendas 

liquidadas no SLC entre 01.03.2019 e 29.02.2020, 

excluídos os meses em que o valor médio for zero, 

limitado a R$ 50 mil por contratante. As bandeiras de 

cartão que forem utilizados para a base de cálculo do 

limite deverão ser cedidas em garantia

Demais Condições

Vigência

Operações poderão

ser formalizadas

até 31.12.2020
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Garantia

Cessão fiduciária a constituir (após a carência)

de 8% da totalidade dos recebíveis de cartão 

utilizados para cálculo do valor financiável. Fica 

dispensada a exigência de garantia real ou pessoal

Demais Condições

Prazo

36 meses, incluída

a carência

Taxa de Juros

6% a.a., capitalizados 

durante a carência, 

exigíveis juntamente 

com as parcelas de 

principal
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Carência

6 meses

Demais Condições

Tarifas

Não há

Liberação

Automática em D+0

Impacto no limite 

de crédito

Não há
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Forma de Pagamento 

Débito diário das parcelas com utilização do saldo 

retido em conta vinculada proveniente da agenda 

cedida (8% dos recebíveis de cartão). Caso o valor 

retido em conta vinculada não seja suficiente, poderão 

ser acessados os recursos faltantes na conta de 

depósitos do cliente na data base da operação

Demais Condições
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Agência BB

Canais para Contratação
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BB Digital PJ
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bb.com.br

Central de Relacionamento BB
4004 0001 / 0800 729 0001

Deficientes Auditivos/Fala
0800 729 0088

SAC
0800 729 0722

Ouvidoria BB
0800 729 5678

@bancodobrasil

/bancodobrasil


