
O Bradesco oferece Soluções de Crédito1

para sua Franquia seguir em frente.

Para todos os tipos de 
Franquia, um só banco.

Demais linhas de crédito serão estudadas individualmente. 
Converse com o seu Gerente. 
1 Sujeito à análise de crédito e demais condições dos produtos.
2 As condições dessa linha de crédito estão associadas à Medida 
Provisória nº 944 de 3 de abril de 2020, publicada pelo Governo 
Federal. Sujeito à análise de Crédito.

Saiba mais sobre todas as Linhas de Crédito
em: banco.bradesco/aguentefirme ou
franquias@bradesco.com.br  

Se você ainda não tem a sua folha de pagamento no Bradesco,
traga-a e tenha acesso a essa linha de Crédito.

I Empresas com faturamento superior 
a R$ 360 mil e igual ou inferior a 
R$ 10 milhões por ano.

PESE - Programa Especial 
de Suporte a Empregos 
(Vinculado ao Governo Federal)2 

I Empresas com faturamento 
até R$ 360 mil ou superior a 
R$ 10 milhões por ano.

Antecipação Folha de Pagamento 

Quer ajuda para pagar seus funcionários?
Crédito para folha de pagamento. Financie com taxa a partir 
de 0,31% a.m. e 6 meses para começar a pagar. E, o melhor, 
a contratação é on-line por meio do Net Empresa ou App.

Precisa de um tempo 
para pagar as parcelas 
do empréstimo?
Prorrogue suas dívidas 
em até 120 dias pelo Net 
Empresa.

Quer aliviar o fluxo de caixa 
e ainda ter 90 dias para 
pagar a primeira parcela?
Contrate um Capital de Giro, 
com até 72 meses para pagar.

Quer ter mais controle 
do orçamento?
Parcelamento da fatura do 
cartão, com até 30 meses 
para pagar e parcelas fixas.

Quer organizar as dívidas da sua empresa em 
um único contrato e com parcelas menores?
Reorganização Financeira, com 120 dias para 
começar a pagar e parcelamento em até 72 meses.

Precisa de um prazo maior 
para pagar as contas de 
água, luz e telefone?
Pague com cartão de crédito, 
sem taxas e nem tarifas.

Exclusividade Bradesco


