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BB Crédito Acessibilidade
O que é?
É uma linha de crédito exclusiva do Banco do Brasil
destinada ao financiamento de bens e serviços para
pessoas com deficiência.

Quais são as vantagens?
-

Apoio do Governo Federal e em sintonia com o Plano
Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência;
taxas de juros e condições diferenciadas;
financia equipamentos e adaptações em residências.

Quanto o BB já financiou?
Desde 2012: foram beneficiadas mais de 17 mil pessoas,
representando desembolso superior a R$ 100 milhões.
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Público-alvo

 Pessoas físicas
 Correntistas do Banco do Brasil

 Renda mensal de até 10 salários mínimos
 Não é necessário que o cliente seja deficiente para contratar a linha
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Itens financiáveis
•

Cadeiras de rodas (inclusive motorizadas)

•

Adaptação de veículos

•

Órteses, próteses

• Artigos para esporte e lazer

Consulte a lista completa de bens e
serviços financiáveis no endereço:
www.bb.com.br/creditoacessiblidade

• Recursos para o computador
• Produtos para ampliação da habilidade auditiva e visual
• Adaptação de imóvel residencial, entre outros
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Características
Taxas: 0,41% a.m. (5,0% a.a.), para renda de até 5 salários mínimos e
0,45% a.m. (5,5% a.a) para renda acima de 5 até 10 salários mínimos

IOF: isento
Limites: mínimo R$ 70,00 e máximo de R$ 30.000,00

Prazos: de 4 a 60 meses, com até 59 dias de carência p/ pgto. 1ª. parcela
Prestação: Debitadas automaticamente em conta corrente

5

Simulação*
Valor
Financiado

48
Prestações

CET
(a. m.)

60
Prestações

CET
(a.m.)

R$ 1.000,00

R$ 22,99

0,41%

R$ 18,83

0,41%

R$ 3.000,00

R$ 68,98

0,41%

R$ 56,50

0,41%

R$ 5.000,00

R$ 114,97

0,41%

R$ 94,17

0,41%

R$ 30.000,00

R$ 689,79

0,41%

R$ 565,04

0,41%

* Simulação - Valores aproximados/dados sujeitos a alterações
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Documentação
•

Documentos referentes a formalização da contratação da operação (Contrato e Proposta).

•

Nota fiscal ou cupom fiscal em nome do correntista do BB, com descrição do produto de
acordo com a Lista de Produtos de Tecnologia Assistiva e data de emissão de no máximo 30
dias anteriores a data da contratação da operação.

•

Para financiamento de obras de adequação de acessibilidade em imóveis residenciais é
necessária apresentação de documentos complementares. A lista completa e informações
estão disponíveis em www.bb.com.br/creditoacessibilidade . Vide quadro resumo abaixo:
Elaboração do Projeto
Arquitetônico
Teto financiável R$ 5.000,00

Serviços de Mão de Obra para execução do
Projeto
Teto financiável R$ 10.000,00

Materiais de Construção para execução do
Projeto
Teto financiável R$ 15.000,00

Projeto Arquitetônico

Projeto Arquitetônico

Projeto Arquitetônico

Declaração de Regularidade da Obra

Declaração de Regularidade da Obra

RRT do Projeto*

RRT do Projeto e RRT da Obra ou
RRT do Projeto e ART da Obra*

RRT do Projeto e RRT da Obra ou
RRT do Projeto e ART da Obra*

Ficha da Matricula do Imóvel

Ficha da Matricula do Imóvel

Ficha da Matricula do Imóvel

Capa do carnê de IPTU

Capa do carnê de IPTU

Capa do carnê de IPTU

Nota Fiscal de Serviços

Nota Fiscal de Serviços

Nota Fiscal de Venda

* Deverá constar no RRT do projeto a mensuração de materiais e mão de obra necessários à execução da obra
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Como contratar
1 - Confira se o produto pode ser financiado
 Consulte a lista de bens financiáveis em www.bb.com.br/creditoacessibilidade

2 – Simule a operação
 Visite uma agência do BB, atualize seu cadastro e verifique o limite de crédito disponível para a
linha;*
 Simule o financiamento;
 Informe-se da documentação obrigatória;

3 – Compre o produto
 Adquira o produto em qualquer estabelecimento comercial legalmente constituído no país

4 – Contrate o financiamento
 Retorne à agência e apresente os documentos, inclusive Nota Fiscal, exigidos para efetivar a
contratação
*Observação: Limite de Crédito sujeito a aprovação cadastral.
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www.bb.com.br/creditoacessibilidade

