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CRÉDITO IMOBILIÁRIO COM TAXA DE JUROS BONIFICADA 

 

 

Veja como é fácil se tornar elegível à taxa de juros bonificada de 6,40% a.a.+ TR na hora de adquirir seu 

imóvel 

  

 

1. Público-alvo? 
Servidores Públicos Municipal, Estadual e Federal. 

 

2. Condições necessárias? 
✓ Recebimento de salário através de conta corrente no Banese; 
✓ Estar adimplente com suas responsabilidades financeiras (não possuir saldo vencido ou 

restrições); 
✓ Optar pelo pagamento da parcela através de débito em conta corrente no Banese; 
✓ Adesão ao Clube de vantagens: Banese Club+; 
✓ Possuir cartão de crédito Banese Card ativo e realizar uma nova compra de qualquer valor 

na função crédito em cada fatura mensal; 
✓ Possuir limite rotativo cadastrado em sua conta corrente no Banese; 
✓ Possuir, no mínimo, 01 dos seguintes produtos contratados no Banese:  Seguro AP, Seguro 

Residencial, Seguro Auto, Seguro de Vida, Previdência Privada, Capitalização ou Consórcio. 
 

3. Vale ressaltar que: 
✓ Para o cliente manter a taxa bonificada ao longo da vigência do seu financiamento, este 

deverá manter as condições exigidas na fase de contratação. Caso alguma das condições 
seja alterada, a taxa deixará de ser bonificada e retornará à taxa sem bonificação em vigor 
no momento da contratação, conforme constará no seu contrato de financiamento; 

✓ As condições referentes à taxa bonificada e para a sua manutenção durante a vigência do 
financiamento estarão previstas no seu contrato de financiamento;  

✓ Caso não queira optar pela taxa bonificada, para a sua proposta, será aplicada a Taxa de 
Juros Sem Bonificação em vigor na data da contratação do financiamento pelo Banese e 
disponível para consulta em uma de nossas agências.  

 

4. Condições válidas até dezembro de 2021. 

 

Em caso de dúvidas, entre em contato através de um de nossos canais de comunicação: 

✓ Atendimento virtual no Chat Banese, acessando banese.com.br, na opção Credito 

Imobiliário; 

✓ Através do SAC Banese no número 0800 021 9013 e 0800 021 9010 (Deficiente 

auditivo/fala); 

✓ Ou você pode agendar um horário para atendimento presencial, sem filas e com mais 

segurança em uma de nossas agências, acessando Agendamento no site banese.com.br. 

 

 

 


