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EMPRESTIMO CONSIGNADO
COMO FUNCIONA O EMPRESTIMO CONSIGNADO?

-

Empréstimo com desconto em folha;

-

Pode ser feito em até 48 parcelas para novos empréstimos;

-

Em até 60 parcelas para renegociação de empréstimos consignados da
CAIXA;

-

Valor disponível na conta corrente em no máximo 2 a 3 dias;

-

Não necessita de fiador;

-

Pode ter restrição no nome, exceto com a CAIXA ECONOMICA
FEDERAL;

-

Valores dependem da MARGEM CONSIGNAVEL;

-

Disponível para funcionários com mais de seis meses de empresa.

COMO SABER O VALOR DA MARGEM CONSIGNAVEL?

O valor da margem consignável é fornecida pelo RH da Sanepar, a margem
está disponível na intranet - Recursos Humanos – FatoR H/WEB. O valor da
margem consignável determina o valor maximo da parcela que pode ser feita
no empréstimo.

VANTAGEM DO EMPRESTIMO CONSIGNADO?

Empréstimo descontado em folha de pagamento, com um dos melhores juros
oferecidos pela Caixa Econômica, taxas diferenciadas para correntistas da
Caixa (cliente que possuem conta corrente vinculada à conta salários).
Facilidade e pouca burocracia para liberação. Rápida aprovação.
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COMO FAZER A SIMULAÇÃO?

A simulação pode ser feita pelo telefone (41) 3330-3390 com Renata ou enviar
solicitação junto com o valor da margem para o e-mail assesa@sanepar.com.br

O QUE DEVO FAZER PARA SOLICITAR O EMPRESTIMO?

Pode ser pessoalmente na ASSESA – Sede Sanepar Curitiba ou por e-mail.

SE ESTOU FORA DE CURITIBA POSSO FAZER PELA ASSESA?

Sim, o contrato é enviado por e-mail e devolvido pelo malote.

A ASSESA QUE FAZ O EMPRESTIMO?

Não, a ASSESA trabalha como correspondente bancário da Caixa Econômica,
a ASSESA faz o trabalho de contrato, mas o dinheiro é liberado pela Caixa
Econômica Federal.

PARA MAIS INFORMAÇÕES (41) 3330-3390 RENATA
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