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POLÍTICA DE CRÉDITO RECURSOS PRÓPRIOS  

 

1. Públicos alvo 

Servidores militares ativos, inativos e pensionistas. 

 

2. Limites 

Limite de idade 
Limite de 

empréstimo 
Prazo de 

Pagamento
Prazo para 
liberação 

Refinanciamento/ 
Compra de Divida e 

Margem Livre Plano 

21 a 64 anos 11 
meses e 29 dias R$ 120.000,00  60 meses 

D+ 0 Sim Sim 
65 a 69 anos 11 
meses e 29 dias R$ 100.000,00  60 meses 

** Limite de valores deve ser calculado obedecendo à regra de idade do cliente, somando com os valores que o 
cliente já possui em andamento pela financeira selecionada. 
 
3. Valores da parcela e Liquido Mínimo 

O valor mínimo de parcela será R$ 30,00. 

O valor do Líquido mínimo será R$ 100,00. 

 

4. Quantidades de empréstimos  
Apenas um contrato por matrícula, nas empresas SS e SPP.  
 
5. Cálculos da margem 
5.1 Assistências Financeira Margem Livre 

Utilizados 95% de margem disponível. 
Exemplo: Margem do site R$100,00 x 95% =R$ 95,00 
 
5.2 Assistências Financeiras com Refinanciamento e/ou Compra de Dívida 

Utilizados 100% do valor da parcela a ser refinanciada ou comprada. 
Exemplo: R$ 80,00 (Parcela Refinanciada) x 100%  
R$ 80,00 = Margem Consignável 
 
5.3 Assistências Financeiras com Margem Livre + Refinanciamento e/ou Compra de Dívida 

Utilizados 95% da margem livre disponível e 100% do valor da parcela a ser refinanciada ou comprada  
Exemplo: R$ 100,00 (Margem disponível no site) x 95% + R$ 80,00 (Parcela Refinanciada) x 100%  
R$ 175,00 = Margem Consignável 
 
Clientes com margem ZERADA ou NEGATIVA podem fazer refinanciamento e/ou Compra de Dívida, desde 

que:  

- MARGEM ZERADA: Utilizar somente o valor da parcela da Compra ou Refinanciamento. 

Exemplo: Parcela R$ 100,00 (parcela Compra ou Refinanciamento) = Margem considerada R$ 100,00 
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- MARGEM NEGATIVA:  
Se Refinanciamento/ Compra, utilizar o valor da parcela do Refinanciamento e ou Comprada e diminuir a 

margem negativa do site, deste resultado deduzir margem de segurança. 

Exemplo: R$200,00 (parcela Compra ou Refinanciamento) – (- R$ 50,00) (margem negativa no site) = 150,00 x 

95% - Margem considerada R$ 142,50 
 

IMPORTANTE É obrigatória à inclusão de plano para clientes novos ou quando o cliente não tiver plano mínimo 

na empresa em que estiver sendo liberada a Assistência Financeira (SS ou SPP) 

 

 

6. Operações Margem Livre, Refinanciamento e/ou Compra de Dívida, Margem Livre + Refinanciamento 
e/ou Compra de Divida; documentos digitalizados para analise: 
- Carteira de Militar: Deverá estar no prazo de validade. (Será permitido o envio de identidade cível para 

pensionistas mulheres com idade a partir de 25 anos); Para os casos de Margem Livre, deverá ser solicitado 

além da carteira do Militar, um documento de identificação complementar. 

- Divergência de nomes em documentos – enviar certidão de nascimento, casamento, ou averbação de 

separação para justificar a divergência. O contrato deve ser assinado conforme o documento de Identificação. 
- Comprovante de Renda: (contracheque) deverá estar legível e ser o último, devido ao identificador de 

margem (senha); 
- Comprovante de Residência: deverá estar no nome do cliente, no nome dos pais ou cônjuge desde que 

comprove parentesco, ter sua data de vencimento no máximo até 60 dias retroativos a data do envio da 

proposta, (água, luz, gás, telefone fixo, telefone móvel, TV cabo, Imposto de Renda, IPTU, IPTR, IPVA do ano 

corrente, verso do contracheque); contrato de Locação, desde que: seja enviado junto o comprovante de 

endereço do Proprietário do imóvel e que esteja descrito o prazo de Locação no documento. 
-  Contrato de Abertura de Crédito (CAC): assinado pelo cliente conforme documento de identificação; 
- Saldo Devedor – para as operações com Compra de Dívida 

 

 

7. Clientes Analfabetos 

Serão utilizados os procedimentos de “A rogo”, onde deverá constar a impressão digital do servidor e a 

assinatura de duas testemunhas em todos os formulários. Também deve ser digitalizado (além dos documentos 

do cliente) o Documento de identificação duas testemunhas, sendo uma parenta do cliente e a outra pode ser o 

representante. 

 
 

8. Envio de documentos/Contratos 

Para o envio da documentação original (kit físico) é necessário o envio dos documentos relacionados abaixo: 

- Kit 17 devidamente assinado pelo cliente conforme o documento de Identificação. 
- Cópia dos documentos pessoais do cliente 

- Comprovante de Residência atualizado (com no máximo até dois meses retroativos) 

- Prazo 72 horas da Liberação. 
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9. Bancos Conveniados 

Abaixo segue a listagem dos bancos onde o cliente recebe seu salário: 
 

• Banco do Brasil 001 
• Bradesco 237 
• BASA 003 
• Banespa Santander 033 (Real 356) 
• CEF 104 
• ITAÚ 341 (Unibanco 409) 
• HSBC 399 

 
 
10. Observações Importantes 
      - Para Refinanciamento de parcelas RP deverão estar pagas 15 parcelas. 

- Voltamos a operar com as pensionistas no Exército, conforme Regra de Prec’cp, Categoria e Indicativo.  

Exceto com margem negativa. 

Compra de Dívida: O representante terá que ter o “Contrato Aditivo de compra de divida”, assinado com a 

Sabemi, para os casos de depósito em sua conta corrente. 
- Não Compra dívida na modalidade STR, não operamos com essa modalidade, por não sermos Banco. 
- Compra de Divida por Boleto: Todos representantes estão habilitados para todas as financeiras. 
- Compra de Divida – Depósito para o representante: O representante terá que ter o “Contrato Aditivo de 

compra de divida”, assinado com a Sabemi. Se a proposta já está na empresa, em andamento é porque o 

Setor Compra de divida, já fez as devidas verificações. Duvidas e questionamentos, enviar no e-mail: 

compradedivida@sabemi.com.br. 
- O empréstimo só poderá ser creditado na conta salário do próprio servidor. 

 
11. Relação de Prec´s não permitidos de operar: 

 
 
 
12. Proibidos de operar: 
- Operações por procuração, tutela ou curatela e Impossibilitado de assinar; 

- Não possuir telefone para contato (residencial, comercial, celular ou para recados). 

- E relação de Prec’s não permitidos do item 13. 

- Não está comprando dívida da Previmil, Cruzeiro do Sul, BMG e Banco Morada. 

- Não operamos com margem negativa para (Pensionistas). 
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POLÍTICA DE CRÉDITO BRADESCO PROMOTORA 
 
1. Público alvo 

Servidores militares ativos, inativos e pensionistas. Para Pensionistas.. 

Homens apenas para Ex - combatentes com o indicativo 1, PREC CP 98 e 99. 

 

2. Limites 

Limite de idade 
Limite de 

empréstimo 
Prazo de 

Pagamento 
Prazo para 
liberação 

Refinanciamento/ 
Compra de Dívida e 

Margem Livre Plano 

18 á 64 anos 11 
meses e 29 dias R$ 300.000,00  58meses 

D+ 0 Sim Sim 65 á 70 anos 11 
meses e 29 dias R$ 195.000,00  58 meses 
71 á 75 anos 11 
meses e 29 dias  R$ 120.000,00  58 meses 

** Limite de valores deve ser calculado obedecendo à regra de idade do cliente, somando com os valores que  
o cliente já possui em andamento pela financeira selecionada. 
 

3. Valor mínimo da operação. 
O valor mínimo da operação R$ 300,00 
 
4. Quantidade de empréstimos  
Apenas um contrato por matrícula. 
 
5. Cálculos da margem  
Percentual da Margem de segurança a ser utilizada 95% 
 
5.1 Refinanciamentos Parceiro: 
Só é permitido reduzir a parcela original, caso a margem esteja negativa.  
Caso a margem livre esteja positiva, utilizar 100% da parcela do refinanciamento. 
 
5.2 Refinanciamentos de parcela Sabemi: 
Utilizamos 100% da parcela desde que a margem positiva de pelo menos R$ 1,00. 
Caso a margem esteja zerada, estaremos retirando a margem de segurança da parcela a ser refinanciada. 
 
5.3 Clientes com margem NEGATIVA podem fazer refinanciamento (Sabemi e BMC e/ou Compra de 
Dívida), desde que: 
MARGEM NEGATIVA NAS COMPRAS DE DÍVIDAS (incluindo Sabemi) E REFINANCIAMENTOS BMC:  
Utilizar o valor da parcela da Compra ou Refinanciamento e diminuir a margem negativa do site e do restante 
aplicar a margem de segurança. 
Exemplo: R$200,00 (parcela Compra ou Refinanciamento) – (- R$ 50,00) (margem negativa no site) = R$ 150,00 
= Margem de R$ 150,00 x 95% = R$142,50 
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IMPORTANTE:  
Para refinanciamento de parcela BMC com margem negativa, tem que solicitar ao BMC que libere o Crivo, 
antes de enviar a proposta. 
 
 MARGEM NEGATIVA NAS COMPRAS DE DÍVIDAS E REFINANCIAMENTOS BMC:  
Utilizar o valor da parcela da Compra ou Refinanciamento e diminuir a margem negativa do site e do restante 

aplicar a margem de segurança. 

Exemplo: R$200,00 (parcela Compra ou Refinanciamento) – (- R$ 50,00) (margem negativa no site) = R$ 

150,00 = Margem de R$ 150,00 x 95% = R$142,50 

 

 

5.4 Formas de COMPRA DE DIVIDA 
Boleto: a data do vencimento tem que estar valida, o código de Barras tem que estar legível; 
DOC/TED: pagamento da dívida através de carta de quitação, e a forma como digitamos nossas parcelas 

Sabemi no Bradesco Promotora; 
Cheque Promotora: o repasse dos valores vai para conta da Promotora no nosso caso “Sabemi”, será utilizado 

para as compras de Banco do Brasil, Caixa federal, ou seja os bancos que não fornecem Boleto. 
 
 
6. Assistências Financeiras com Margem Livre/Refinanciamento/ Compra de Dívida documentação 
digitalizada para analise: 
Todas as cópias de documentos devem estar completamente legíveis, não contendo rasuras. 
- Carteira de Militar: Ativo e Pensionistas: deverá estar no prazo de validade. Para os casos de Margem Livre, 

deverá ser solicitado além da carteira do Militar, um documento de identificação complementar. 
Pensionistas: Mulheres com idade a partir de 25 anos, deverá ter a Carteira Militar (mesmo sendo com prazo 

de validade, caso o seja enviado a RG Civil será analisado por exceção pelo Banco). 
- Divergência de nomes em documentos – enviar certidão de nascimento, casamento, ou comprovante de 

separação para justificar a divergência. O contrato deve ser assinado conforme o Documento de Identificação 

- Comprovante de Renda (contracheque): deve ser sempre o ultimo e estar legível; 
- Comprovante de Residência: Deverá estar no nome do cliente, no nome dos pais ou cônjuge desde que 

comprove parentesco, ter sua data de emissão no máximo até dois meses  retroativos a data do envio da 

proposta, (Água, luz, gás, telefone fixo, IPTU, IPTR, IPVA do ano corrente, conta de celular, sendo a original 

(Frente e Verso) e verso do contracheque); 

- Formulário 700 FBMC (pg. 01, 02, 03 e 04): assinada pelo cliente conforme o documento de Identificação. 
- Formulário 754 FBMC: deverá estar assinado pelo cliente conforme o documento de identificação para as 

operações com refinanciamento. 
- Formulário 709 FBMC: deverá estar assinado pelo cliente conforme o documento de Identificação para as 

operações com refinanciamento. 
- Formulário 756 FBMC: Somente para as operações por “A rogo”. 
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7. Clientes analfabetos 

Serão utilizados os procedimentos de “A rogo”, onde deverá constar a impressão digital do servidor e a 

assinatura de duas testemunhas em todos os formulários. Também deve ser digitalizado (além dos documentos 

do cliente) o Documento de identificação de duas testemunhas, sendo uma parenta de 1º grau do cliente e a 

outra pode ser o representante. 
 
 
8. Envio de documentos/contratos 

Para o envio da documentação original (kit físico) é necessário o envio dos documentos relacionados abaixo: 

- Kit 17 devidamente assinado pelo cliente conforme o documento de Identificação. 

- Formulários do banco Bradesco Promotora (Ficha Propostas de Empréstimo Pessoal Consignado, Contrato 

de Empréstimo Pessoal Consignado, Instrumento Particular de Recibo, Autorização para Desconto, 

Autorização para Pagamento de Seguro, Atestado para Pessoas Portadoras de Deficiências Sensoriais e/ou 

com Mobilidade Reduzida e/ou Analfabetos) devidamente assinados pelo cliente conforme o documento de 

Identificação. 
- Cópia dos documentos pessoais do cliente 

- Comprovante de Residência (com no máximo até dois meses retroativos) 

- Último Contracheque original 

- Prazo 72 horas. 

 

 

9. Observações Importantes  
- Para compra de divida, refinanciamento Sabemi ou refinanciamento BMC, os contratos podem ser 

refinanciados/comprados com apenas 2 parcelas pagas. 

- Compra de Dívida: O representante terá que ter o “Contrato Aditivo de compra de divida”, assinado com a 

Sabemi, para os casos de depósito em sua conta corrente. 
- Compra de Divida por Boleto: Todos representantes estão habilitados para todas as financeiras. 

- Compra de Divida, modalidade: SPB (Sistema de Portabilidade Brasileira) é a forma de pagamentos só 

entre bancos. Fazemos pelo Bradesco Promotora, para acontecer á proposta deve estar aprovada dentro do 

Banco até ás 14h, para que haja tempo hábil para efetuar o pagamento. Duvidas e questionamentos, enviar no 

e-mail: compradedivida@sabemi.com.br. 
- O empréstimo só poderá ser creditado na conta salário do próprio servidor. 

- A operação passará também pela análise do Bradesco Promotora 

- Compra de divida de terceiros será aceita mediante refinanciamento parcela Sabemi. 

- Os descontos referentes ao Banco Bradesco Promotora aparecem no contracheque do cliente com a 

descrição “BRADESCO PROMOTORA”. 
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10. Proibidos de Operar: 
- Recrutas/ Militares Temporários. 

- Celetistas 

- Bolsistas 

- Comissionado 

- Estagiário 

- Operações por procuração, tutela ou curatela e Impossibilitado de assinar 

- Estar inadimplente junto ao BMC/Bradesco Promotora 

- Não possuir telefone para contato (residencial, comercial, celular ou para recados). 

- Não está comprando dívida do Banco Morada, BMG, Banco Cruzeiro do Sul e Previmil. 

- Não estamos operando com Pensionistas, Prec 98 e 99 para compra de dívida. 

 

 

*Relação completa por Prec permitido de operar na última página. 
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POLÍTICA DE CRÉDITO DAYCOVAL 
 
1. Públicos Alvo 

Servidores militares (ativos de carreira, considerado com mais de 10 anos de praça), inativos e pensionistas. 

 

2. Limites 

Limite de idade 
Limite de 

Empréstimo 
Prazo de 

Pagamento
Prazo para 
liberação 

Refinanciamento/ 
Compra de Divida e 

Margem Livre Plano 

21 a 69 anos 11 
meses e 29 dias R$ 242.500,00  58 meses D+0 Sim Sim 
70 a 74 anos 11 
meses e 29 dias R$ 48.500,00 58 meses 

** Limite de valores deve ser calculado obedecendo à regra de idade do cliente, somando com os valores que o 
cliente já possui em andamento pela financeira selecionada. 
 
3. Valor mínimo de empréstimo 

Parcela Mínima R$ 10,00. O valor mínimo de operação é R$ 300,00. 

O valor líquido das operações de Compra de Dívida e Refinanciamento Daycoval não deverá ser menor do que 

5% do valor solicitado (valor bruto da AF). 

 

4. Quantidade de empréstimos 

Somente é permitida uma contratação por matrícula/CPF, caso haja interesse em uma segunda operação a 

primeira deverá ser refinanciada/quitada. 
 
5. Cálculos da margem 
5.1 Assistência Financeira para Novo ou Margem Livre  
Utilizaremos o valor de margem informada no site do Exército e aplicar a margem de segurança de 95% 

Exemplo: Margem do site R$100,00 x 95% =R$ 95,00 

 

5.1.2 Refinanciamento DAYCOVAL 

Utilizaremos 100% da parcela a ser refinanciada. 

Margem ZERADA: não precisa retirar a margem de segurança. 

Obs: Pode-se somar margem livre ao refinanciamento. 
 

5.1.2.3 Compra de dívida de Terceiros e parcelas Sabemi. 
Utilizaremos Margem de Segurança de 95% (margem livre) + 100% da parcela a ser refinanciada. 
Margem para COMPRA: Margem de Segurança R$0,02 centavos positivos, utilizar 100% da parcela, não precisa 

retirar a margem de segurança. 

Obs: Pode-se somar margem livre a compra de dívida. 
 



 
 

 
 10         EXÉRCITO 

6. Operações com Margem Livre/ Compra de Dívida / Refinanciamento; documentos digitalizados para 
analise: 
- Ficha Cadastral Daycoval: assinada pelo cliente conforme o documento de Identificação. 
- Carteira de Militar: deverá estar no prazo de validade. Para Ativos e Inativos. Pensionistas: Mulheres com 
idade a partir de 27 anos, deverá ter a Carteira Militar (mesmo sendo com prazo de validade).  
- Divergência de nomes em documentos – enviar certidão de nascimento, casamento, ou comprovante de 

separação para justificar a divergência. O contrato deve ser assinado conforme o documento de Identificação. 
- Comprovante de Renda (contracheque): último ou até dia 10 do mês seguinte, deverá estar legível e dentro 

da validade, devido ao identificador de margem (senha);  
- Comprovante de Residência: Deverá estar no nome do cliente, no nome dos pais ou cônjuge desde que 

comprove parentesco, ter sua data de emissão no máximo até dois meses retroativos a data do envio da 

proposta, pode ser conta de Água, luz, gás, telefone fixo e móvel, IPTU, IPTR, IPVA do ano corrente ou o verso 

do contracheque. 
- Cédula de Crédito Bancário CCB: assinada pelo cliente conforme o documento de Identificação. 

- Autorização para Pagamento de Empréstimo Consignado: para as operações com refinanciamento e/ou 

compra de dívida, assinada pelo cliente conforme o documento de Identificação. 
- Saldo devedor atualizado via Boleto: Em caso de compra de dívida de terceiros, deverá estar dentro do 

vencimento. 
 
 
7. Envio de documentos / Contratos 

Para o envio da documentação original (kit físico) é necessário o envio dos documentos relacionados abaixo: 

- Kit 17 devidamente assinado pelo cliente conforme o documento de Identificação. 

- Formulários do Banco Daycoval (Ficha Cadastral Simplificada, CCB, Autorização para Débito em Conta 

Corrente, Autorização para Desconto em Folha, Autorização pra Pagamento de Empréstimo Consignado) 

devidamente assinados pelo cliente conforme o documento de Identificação. 
- Cópia dos documentos pessoais do cliente 

- Comprovante de Residência atualizado (com no máximo até dois meses retroativos) 

- Prazo de 72 horas da Liberação. 
 
 
8. Observações Importantes 
- Compra de Divida somente via Boleto: Todos representantes estão habilitados para todas as financeiras. 

Duvidas e questionamentos, enviar no e-mail: compradedivida@sabemi.com.br. 
- O empréstimo só poderá ser creditado na conta salário do próprio servidor. 

- O pagamento do valor líquido será realizado somente após a análise e aprovação interna do banco Daycoval. 

- Neste órgão, não operamos com margem negativa. 

- Somente poderá ser refinanciado o contrato que possuir no mínimo 02 parcelas pagas. 
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9. Proibidos de operar 
- Recrutas / Militares Temporários 

- Contratados; 

- Comissionados; 

- Operações por procuração, tutela ou curatela ou Impossibilitado de assinar e A Rogo; 

- Não possuir telefone para contato (residencial, comercial, celular ou para recados) 

- Não está comprando dívida do Banco Morada. 

- Margem NEGATIVA o banco não opera. 

- Não compra Dívida: Previmil, Banco Morada, BMG, Bom Sucesso, Banco do Brasil, Caixa E. Federal, Banco 

Cruzeiro do Sul e Ambra. 

- Militar Ativo com menos de 10 anos de praça. 
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*Tabela, por parceiro, dos Prec's permitidos e proibidos de operar: 
 
 
MILITARES ATIVOS PARCEIROS   

PREC CATEGORIA INDICATIVO SITUAÇÃO DO MILITAR RP DAYCOVAL BMC 

2 1 1 CARREIRA PERMITIDO PERMITIDO PERMITIDO 

4 1 1 CARREIRA PERMITIDO PERMITIDO PERMITIDO 

10 1 1 CARREIRA PERMITIDO PERMITIDO PERMITIDO 

12 1 1 CARREIRA PERMITIDO PERMITIDO PERMITIDO 

14 1 1 CARREIRA PERMITIDO PERMITIDO PERMITIDO 

34 1 1 CARREIRA PERMITIDO PERMITIDO PERMITIDO 

36 1 1 CARREIRA PERMITIDO PERMITIDO PERMITIDO 

39 1 1 CARREIRA PERMITIDO PERMITIDO PERMITIDO 

40 1 1 CARREIRA PERMITIDO PERMITIDO PERMITIDO 

60 1 1 CARREIRA PERMITIDO PERMITIDO PERMITIDO 

30 1 2 TEMPORARIO PROIBIDO PROIBIDO PROIBIDO 

34 1 2 TEMPORARIO PROIBIDO PROIBIDO PROIBIDO 

35 1 2 TEMPORARIO PROIBIDO PROIBIDO PROIBIDO 

MILITARES INATIVOS   

PREC CATEGORIA INDICATIVO SITUAÇÃO DO MILITAR RP DAYCOVAL BMC 

96 2 1 RESERVA PERMITIDO PERMITIDO PERMITIDO 

96 2 2 REFORMADO PERMITIDO * PERMITIDO PERMITIDO 

96 2 8 ANISTIADOS POLITICOS PROIBIDO PROIBIDO PROIBIDO 

MILITARES PENSIONISTAS   

PREC CATEGORIA INDICATIVO SITUAÇÃO DO MILITAR RP DAYCOVAL BMC 

98 ou 99 6 1 CONCESSOES JULGADAS PERMITIDO * PERMITIDO * PERMITIDO * 

98 ou 99 6 2 CONCESSOES REMETIDAS PERMITIDO PERMITIDO PERMITIDO 

98 ou 99 6 3 CONCESSOES NÃO REMETIDAS PERMITIDO * PROIBIDO PROIBIDO 

98 ou 99 6 4 CONCESSOES JULGADAS ILEGAIS PROIBIDO PROIBIDO PROIBIDO 

98 ou 99 6 5 CONCESSAO PENSOES DE MINISTROS PROIBIDO PERMITIDO PERMITIDO 

98 ou 99 6 6 CONCESSAO PENSOES CARATER ALIMEN. PROIBIDO PERMITIDO PROIBIDO 

98 ou 99 6 7 CONCESSAO PENSAO MIL. CIVIL NIVEL SUP. PROIBIDO PERMITIDO PROIBIDO 

98 ou 99 6 8 CONCESSAO ANISTIADOS PLOTICOS PROIBIDO PROIBIDO PROIBIDO 

 
 
*Desde que a pensão não tenha data de término. 

*apenas para clientes Sabemi. 

 


