
Aposentados e Pensionistas do INSS 

BANCO BMG 

Atende: Aposentados e pensionistas, de acordo com a relação de benefícios consignáveis. 

Modalidade: DESCONTO EM FOLHA 

Não atende: Pensão alimentícia, representante legal (Ex. dependente, tutelado ou curatelado) e Previdência complementar (Ex. Correios, banco 
do Brasil, Petrobras) 

Limite de 
Empréstimo 

Prazo de 
Pagamento 

6 a 60 parcelas 
(ver D-2) 

Refinanciamento/ 
Limite de Idade Prazo de Liberação 

Compra 

Sim/Sim 
(ver D) 

Taxa Mensal do 
Empréstimo 

Para simular a taxa de 
juros clique aqui 18 a 90 anos 

(ver D-2) ver D-2 Facta + 7 dias 
(ver D) 

É muito simples fazer o empréstimo, basta seguir os passos a seguir: 
1º - Calcule a margem consignável, o valor do empréstimo e da parcela (ver A); 
2º - Verifique se a documentação necessária está correta (ver B); 
3º - Confira se o contrato está com todas as vias necessárias (ver C); 
4º - Preencha os dados da Ficha Cadastro e verifique as informações adicionais (ver D); 
5º - Compare se as assinaturas do processo estão iguais a do documento apresentado. 

GUIAS DE ORIENTAÇÃO 

A Cálculos B Documentos C Contrato D Informações E Tabelas e Anexos 

A 

EMPRÉSTIMO NOVO 

MC - Margem 
Consignável 

Rubricas de Crédito 
- 

Descontos Compulsórios 
X 

30% OU 20%* 
- 

Consig. Empréstimos 
X 

99% 
_____________________ 
=Margem Consignável 

Cálculo 

REFINANCIAMENTO 

MC - Margem 
Consignável 

Rubricas de Crédito 
- 

Descontos Compulsórios 
X 

30% OU 20%* 
- 

Consig. Empréstimos** 
X 

99% 
_____________________ 
Margem Consignável*** 

A 

MC - Margem 
Consignável 

Parcela Refinanciada 
_____________________ 
Margem Consignável*** 

Valor Máximo disponível 

Margem Consignável 

Fator da tabela (ver E) 
________________________ 
=Valor máximo disponível 

÷ 

Valor da parcela 

Valor Solicitado 
X 

Fator da tabela (ver E) 
________________________ 

=Valor da parcela 

***Utilizar como margem o menor valor encontrado 

Valor Máximo disponível 

Margem Consignável 
÷ 

Fator da tabela (ver E) 
_____________________ 
=Valor máximo financiado 

- 
Saldo Devedor 

_____________________ 
=Líquido p/ o cliente 

Valor da parcela 

Líquido p/ o cliente 
+ 

Saldo Devedor 
X 

Fator da tabela (ver E) 
________________________ 

=Valor da parcela 

Observações Importantes: 
* Se houver Reserva de Margem do Cartão ou desconto de “empréstimos RMC” no detalhamento, o cálculo deve ser de acordo 
com a margem dos 20%. Se NÃO houver Reserva de Cartão ou desconto de “empréstimo RMC”, o cálculo deve ser de acordo com 
a margem dos 30%. 
** Exceto a parcela que será refinanciada. 
*** Utilizar como margem o menor valor encontrado. 
- Nas operações de Refinanciamento, os contratos devem ser refinanciados separadamente. Para os casos de refinanciamento de mais de um 
contrato, deverá ser enviada uma proposta assinada para cada contrato refinanciado. 
- Nas operações de Refinanciamento dos clientes que não atingiram o limite máximo de contratos, não é possível utilizar a “margem livre”. Para 
utilizar a “margem livre”, nestes casos, deve-se enviar uma segunda proposta assinada, calculada como empréstimo novo. 
- As operações de refinanciamento com redução de parcela superior a 20% não serão autorizadas pelo banco. 
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COMPRA DE DÍVIDA 

MC - Margem 
Consignável 

Rubricas de Crédito 
- 

Descontos Compulsórios 
X 

30% OU 20%* 
- 

Consig. Empréstimos** 
X 

99% 
_____________________ 
Margem Consignável*** 

MC - Margem 
Consignável 

Parcela Comprada 
_____________________ 
Margem Consignável*** 

***Utilizar como margem o menor valor encontrado 

Valor Máximo disponível 

Margem Consignável 
÷ 

Fator da tabela (ver E) 
_____________________ 
=Valor máximo financiado 

- 
Saldo Devedor 

_____________________ 
=Líquido p/ o cliente 

Valor da parcela 

Líquido p/ o cliente 
+ 

Saldo Devedor 
X 

Fator da tabela (ver E) 
________________________ 

=Valor da parcela 

Observações Importantes: 
* Se houver Reserva de Margem do Cartão ou desconto de “empréstimos RMC” no detalhamento, o cálculo deve ser de acordo 
com a margem dos 20%. Se NÃO houver Reserva de Cartão ou desconto de “empréstimo RMC” o cálculo deve ser de acordo com a 
margem dos 30%. 
** Exceto a parcela que será comprada. 
*** Utilizar como margem o menor valor encontrado 
- Para os casos de compra de mais de um contrato, deverá ser enviada uma proposta assinada para cada contrato quitado. 
- Nas operações de Compra dos clientes que não atingiram o limite máximo de contratos, não é possível utilizar a “margem livre”. Para utilizar a 
“margem livre”, nestes casos, deve-se enviar uma segunda proposta assinada, calculada como empréstimo novo. 

B Documentos B 
Todas as cópias dos documentos devem estar completamente legíveis, não contendo rasuras, e impressas em folhas inteiras, não 
rasgadas ou em pedaços. Não são aceitas em folha rascunho. 

- CARTEIRA DE IDENTIDADE – (1 cópia) Aceita RG, CNH, CREA, OAB, CRC ou de outros órgãos, desde que possua fé pública. 
Obs. Aceita Carteira de Trabalho (CPTS) como documento civil somente se acompanhada de Boletim de Ocorrência que informe a perda ou 
roubo de um documento com fé pública. Além do Boletim de Ocorrência, o cliente deve declarar, a próprio punho, a perda ou roubo. 

- CPF – (1 cópia) Caso o CPF esteja registrado no documento de identificação apresentado não é necessária cópia. Aceita impressão do site da 
Receita, EM CASOS EXCEPCIONAIS. A situação do CPF no site da Receita Federal deve ser “REGULAR”, sendo necessário imprimir o resultado 
da consulta. 

- COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA – Não é necessário. 

- COMPROVANTE DE CONTA P/ DEPÓSITO – não é necessário. 

- COMPROVANTE DE RENDA – (1 cópia) impressão do DETALHAMENTO DE CRÉDITO atualizado. Clique e acesse o site da Previdência Social 
Observações Importantes: 
- Divergência de nomes entre os documentos: Enviar certidão de nascimento, casamento ou averbação de separação para justificar a 
divergência de nomes. O contrato deve ter a mesma assinatura do documento de identificação apresentado. 
- Nas operações de compra de dívida deve ser enviado histórico de consignações com data de emissão inferior a 7 dias. 

C 

- 
- 
- 
- 

1 
1 
1 
1 

Contrato C 
O contrato de empréstimo é composto pelas seguintes vias, podendo ser enviado por e-mail para 
impressão: 

via Ficha cadastro – Espelho Facta 
via(s) Termo de adesão (rubrica na frente e no verso de cada via) 
via(s) Termo de adesão (continuação) (rubrica na frente e assinatura no verso de cada via) 
via(s) REFINANCIAMENTO & COMPRA 3.01.029 C- “Ao Banco BMG” (1 assinatura cada) 

Observações Importantes: 
* Nas operações de refinanciamento é necessário enviar, para cada contrato quitado, uma proposta assinada. 
* Nas operações de compra de dívida é necessário enviar, para cada contrato quitado, uma proposta assinada. 
* As operações de compra de dívida devem ter duas vias REFINANCIAMENTO & COMPRA 3.01.029 C- “Ao Banco BMG” para cada contrato quitado. 
* Nas operações de compra de dívida é necessário enviar, para cada contrato quitado, uma via Nota promissória e uma via termo de 
compromisso assinadas. 
* Nas operações de compra de dívida é necessário enviar DUAS procurações para retirada do Histórico de consignações, não é necessário 
reconhecimento de assinatura. 
* Caso a assinatura do cliente esteja divergente do documento de identificação, reconhecê-la por autenticidade na via “Termo de Adesão”. 
* As operações dos clientes residentes fora do Estado deverão ter assinatura reconhecida por autenticidade na via Ficha cadastro – Espelho Facta. 
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D Informações D 
01. PÚBLICO ATENDIDO - Aposentados e pensionistas, de acordo com a relação de benefícios consignáveis. 
Não atende: Pensão alimentícia, representante legal (Ex. dependente, tutelado ou curatelado) e Previdência complementar (Ex. Correios, banco 

do Brasil, Petrobras) 

02. VALORES DE EMPRÉSTIMO – de um salário mínimo nacional; máximo de R$ 60.000,00, respeitando os limites abaixo: 

Limite de Idade 
Até 60 anos 

De 61 a 70 anos 
De 71 a 79 anos 
De 80 a 90 anos 

Limite de Valor 
Até R$ 60.000,00 
Até R$ 30.000,00 
Até R$ 10.000,00 
Até R$ 3.000,00 

Limite de Prazo 
60X 
60X 
60X 
12X 

Limite de Valor: Devem ser considerados todos os contratos do INSS, não considerar operações efetuadas com outros convênios. 
EXCEÇÕES: 
a) Excepcionalmente, para os clientes com idade inferior a 80 anos, serão liberadas operações com valores superiores ao limite descrito 
acima, mediante aprovação das seguintes áreas do banco: 

Alçada 
Até 10% limitado a R$ 1.000,00 
Até 15% limitado a R$ 1.500,00 
Até 20% limitado a R$ 2.000,00 

Aprovação 
Gerentes administrativos e/ou comerciais 

Superintendente Comercial e/ou Administrativo 
Diretor Comercial e/ou Administrativo 

03. PRAZOS PARA PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO – 6 a 60 parcelas, de acordo com o item D-02 
Nas operações de pensionistas filhos, com idade inferior a 21 anos, o empréstimo deve acabar 3 meses antes do cliente completar 21 anos. 

04. PRAZO PARA LIBERAÇÃO – Contratos novos Facta + 3 dias; Operações de refinanciamento Facta + 7 dias. 
Pode sofrer variação devido a averbação da Dataprev. 

05. FORMA DE LIBERAÇÃO – Na mesma conta onde o cliente recebe o benefício. Clientes que recebem em “cartão magnético – conta 
benefício” podem solicitar o crédito em conta corrente** ou conta poupança** de qualquer banco ou ainda OP conforme as regras a baixo: 

- As liberações através de ordem de pagamento devem ser direcionadas para o banco REAL. Os bancos ITAÚ, DO BRASIL E BANCOOB deverão 
ser utilizados somente se na cidade onde o cliente reside não houver agências do REAL. O site do banco BMG, durante a digitação do contrato, 
indicará os bancos disponíveis para OP, de acordo com o endereço do cliente. Os contratos entregues na Facta, que estiverem fora das 
regras descritas acima, terão as OP’s liberadas no banco REAL, sem confirmação prévia; 
- Para sacar OP's nos bancos REAL & ITAÚ, os clientes precisam apresentar o cartão de benefício e o mesmo documento de identificação enviado 
no contrato; 
**Somente contas abertas a mais de seis meses. O tempo de conta deve ser comprovado por algum documento (extrato, saldo, etc.) 

Limites para OP: 
OP – Ordem de Pagamento nas agências do banco Itaú*, Real*, banco do Brasil*, Bancoob (mínimo R$350,00; máximo R$ 5.000,00); 
*É necessário informar a agência que será efetuado saque. 
*As OP’s do Banco do Brasil inferiores a R$1.500,00 terão cobrança de R$7,00. 

06. LIMITE DE IDADE – de 18 a 90 anos, de acordo com o item D-02. 
Nas operações de pensionistas filhos, com idade inferior a 21 anos, o empréstimo deve acabar 3 meses antes do cliente completar 21 anos. 

07. LIMITE DE CONTRATOS – máximo de seis contratos de empréstimo por benefício, independente da instituição financeira, considerar 
somente os descontos de empréstimo, ignorar o desconto “Empréstimo RMC” – Cartão de crédito. 
08. SEGURO/MENSALIDADE – sem cobrança. 

09. AVERBAÇÃO – contratos pagos ao cliente até o 4° dia útil do mês, 1º desconto na folha próximo mês. 

10. REFINANCIAMENTO – contratos com no mínimo uma parcela paga. 
- Nas operações de Refinanciamento dos clientes que não atingiram o limite máximo de contratos, não é possível utilizar a “margem livre”. Para 
utilizar a “margem livre”, nestes casos, deve-se enviar uma segunda proposta assinada, calculada como empréstimo novo. Para os clientes que 
atingiram o limite de contratos e farão refinanciamento considerando a margem livre, o contrato refinanciado deverá ser o de menor valor e ter 
mais de 5% das prestações quitadas. 
- Os contratos devem ser refinanciados separadamente. Para os casos de refinanciamento de mais de um contrato, deverá ser enviada uma 
proposta assinada para cada contrato refinanciado. 
- O líquido depositado na conta do cliente deve ser igual ou superior a R$ 155,00, as operações de refinanciamento liberadas por Ordem de 
Pagamento devem ter líquido igual ou superior a R$ 350,00. 
- As operações de refinanciamento com aumento de parcela (clientes com 6 contratos) serão responsabilidade do agente. 
11. COMPRA DÍVIDA DE OUTRA CONSIGNATÁRIA – 
- Deve ser enviado, obrigatoriamente, histórico de consignações, com data de emissão inferior a 7 dias. 
- Deverá ser enviada uma proposta assinada para cada contrato quitado. 
- Necessário enviar DUAS procurações para retirada do Histórico de consignações, não é necessário reconhecimento de assinatura. 
- Para cada contrato quitado é necessário uma via Nota promissória e uma via termo de compromisso assinadas. 
- Para cada contrato quitado é necessário duas vias REFINANCIAMENTO & COMPRA 3.01.029 C- “Ao Banco BMG” assinadas. 
- Boleto ou carta de saldo devedor para cada consignatária à quitar. Alguns bancos fornecem carta “ou posição de dívida” com vencimento no mesmo dia 
da emissão, para estes casos, é necessário que a carta tenha data de emissão inferior a 5 dias. 
- Se a soma dos saldos devedores for superior a R$ 5.000,00, o próprio agente terá que quitar com recursos próprios. A Facta irá devolver o 
valor da quitação ao agente somente após a averbação do contrato. 
- A liberação do líquido para o cliente será realizada somente após a averbação da nova parcela. 
- NÃO Compra CEF*. 
*As operações de compra da CEF serão liberadas somente se a dívida não puder ser quitada pelo banco Daycoval e com autorização prévia do setor comercial da Facta. 
12. RESTRIÇÕES - 
- SPC/SERASA: A consulta ao SERASA será efetuada sempre que a soma das operações do cliente forem iguais ou superiores à R$ 50.000,00. 
- Ação Judicial: restringe apenas se houver contra o próprio BMG. 

Atualizada em 03/05/2010  



 Normativa – INSS /BANCO BMG 

13. EMPRÉSTIMO PARA REPRESENTANTE / IMPOSSIBILITADO DE ASSINAR - 
- Analfabetismo: O cliente deverá colocar sua impressão digital (polegar direito) nos locais indicados no contrato. Deve haver um 
representante, preferencialmente parente próximo, que assine, rubrique e envie cópia do seu RG e CPF. Duas testemunhas, preferencialmente 
agente, também devem assinar o contrato nos locais indicados. 
- Incapacidade Física (doença, moléstia): Com procuração especifica do BMG (clique e veja o modelo). Somente o procurador assina o 
contrato. Além dos documentos do cliente, o procurador deve enviar cópia do seu RG e CPF. 
- Tutela: não atendido. 
- Curatela: não atendido. 
- Representante: não atendido. 
14. INFORMAR NA FICHA CADASTRO - 
- Telefone fixo (próprio ou para recado). Informar celular caso o fixo seja para recado. 
- Endereço residencial completo. 
15. OBSERVAÇÕES – 
- O CPF deve estar com situação “REGULAR” no site da Receita Federal 
- O cliente deve ter feito o último CENSO PREVIDENCIÁRIO Clique aqui para consultar 

E Tabelas e Anexos 
TABELAS DE FATORES 

E 

CONVENCIONAL (0305) 
Contrato Novo, Refinanciamento & Compra de Dívida 

PRAZO 6X 9X 12X 15X 18X 24X 30X 36X 48X 60X 
Fator 0,18304 0,12611 0,09772 0,08109 0,06972 0,05580 0,04805 0,04211 0,03551 0,03174 

ESPECIAL 1 (0305) 
Contrato Novo, Refin & Compra de Dívida 

PRAZO 48X 
0,03448 

60X 
0,03038 Fator 

ESPECIAL 2 (0305) 
Contrato Novo, Refinanciamento & Compra de Dívida 

PRAZO 60X 
0,02927 Fator 
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