Empréstimo Consignado em Banco
O Empréstimo Consignado em banco é a melhor opção para quem
precisa de um dinheiro emprestado e procura por taxas de juros
mais baixas. No Consignado em banco à taxa de juros tem uma
cobrança das mais baixas, se comparada com outras soluções de
crédito disponíveis para pessoa física.
O pagamento das parcelas do consignado
automaticamente todos os meses do contracheque.
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Se você trabalha em uma Instituição e quer obter um consignado em folha, o primeiro passo é verificar
se a Instituição que você recebe pagamento tem convênio com o banco para poder contratar o crédito
consignado. A Instituição celebra um convênio com um dos bancos credenciados com a anuência do
SINTIBREF.
O Consignado em folha foi feito para facilitar e atender o trabalhador, de acordo com a suas
necessidades financeiras, o desconto das parcelas é realizado de forma prática e segura diretamente
na folha de pagamento. Para não comprometer as finanças do tomador do empréstimo, é permitido ser
descontado do salário até 30%. As prestações são fixas, ou seja, são iguais todos os meses. A
metodologia desse empréstimo funciona como qualquer outro, a diferença é que é descontado em
folha de pagamento e a taxa de juros bem mais acessíveis, abaixo da tabela de mercado.
Condições:
Empregador possuir convênio com um Banco para o desconto das prestações em folha de
pagamento;
Possuir limite de crédito disponível;
Possuir contrato de adesão assinado;
Possuir margem consignável disponível junto ao empregador;
O funcionário escolhe a quantidade de parcelas que serão debitadas no contracheque (holerite);
É um dos créditos com menores taxas no mercado;
Não é necessário ser correntista para utilizar o crédito.
Mas lembre-se todo empréstimo, crédito pessoal ou financiamento normalmente podem ter algum
custo adicional, verifique antes se existe a incidência de TAC, Juros de Acerto ou IOF financiados
junto.

