
Crédito Geral/CEB Cartões Visa e Mastercard Futuro 

Empréstimo para capital de giro com pagamento parcelado, destinado aos clientes pessoa 
jurídica que vinculam como garantia na operação os recebíveis de cartões provenientes de vendas 
futuras. Pode-se parcelar em até 36 vezes, taxas deverão ser consultadas por CNPJ, já que variam 
conforme histórico de cadastro

Programa Emergencial de Suporte a Emprego - BNDES Folha de 
Pagamento COVID-19

Esta linha permite financiar o valor equivalente a até 2 (dois) salários-mínimos por 
empregado que recebe seu salário no Banrisul, em cada folha de pagamento processada, pelo 
período máximo de dois meses. Este financiamento está disponível somente para as empresas que 
já possuem sua folha de pagamento no Banrisul, e somente para aqueles funcionários que já 
recebem seu salário pelo banco, não sendo possível a adesão para novas folhas contratadas após a 
publicação desta IC.

A seguir informamos as regras gerais e enquadramento da linha: 

•Empresas e sociedades cooperativas com Receita Operacional Bruta (ROB) superior a R$ 
360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de 
reais)*;

•Prazo Total de Financiamento: 36 meses, incluídos os 6 meses de carência 

•Taxa de juros: 3,75% a.a.. 

Para a operação será levada em consideração histórico do cadastro, risco , rating e impedimentos.

CEB Crédito Simples Banrisul

O Crédito Simples Banrisul é uma modalidade de capital de giro, destinado a clientes do 
segmento de pessoas jurídicas. Micro e Pequenas Empresas, inclusive empresas 
Microempreendedores Individuais (MEI) e Empresas Individuais de Responsabilidade LTDA 
(EIRELI), atuais e novos clientes, com faturamento médio mensal de até R$ 300 mil, que possuem 
relacionamento comercial com o Banrisul e que se enquadrarem na política de crédito e risco do 
produto.   

Taxas a partir de 0,75% am em até 12 vezes. 

Para a operação será levada em consideração histórico do cadastro, risco , rating e impedimentos.



Banrisul Giro

O Banrisul Giro é um produto de crédito com limite rotativo, previamente concedido, 
disponibilizado aos clientes para utilização como capital de giro com garantia fidejussória. Após a 
contratação do limite, o produto fica disponível para ser utilizado nos canais de contratação. O 
Banrisul Giro possibilita o pagamento parcelado ajustando-se ao fluxo de caixa da empresa, 
obedecendo ao prazo máximo estabelecido para o produto. 

O produto destina-se às pessoas jurídicas correntistas do Banco, que apresentam cadastro 
compatível e enquadramento na Política de Crédito.

Pode ser parcelado em até 30 vezes, taxas deverão ser consultadas por CNPJ, já que variam 
conforme histórico de cadastro, risco , rating e impedimentos.


