Scania - Produtos financeiros
CDC VEÍCULOS

CDC MOTORES

LINHA DE CRÉDITO
FINANCIAMENTO
ENTRADA

O que é

Conte com esta linha
de financiamento para a
aquisição do seu veículo
Scania através de programas
disponibilizados pelo BNDES

Conte com o CDC para
financiar a aquisição do
seu veículo Scania

Linha de financiamento
para aquisição de
motores marítimos
Scania

A quem se destina

Pessoas físicas
(transportador autônomo) e
todos os tamanhos e tipos de
empresas, segundo as regras
predefinidas pelo BNDES

Pessoas físicas e todos
os tipos de empresas

Todos os tipos de
empresa

FINAME

Caminhões Scania 0 km

LINHA DE CRÉDITO
GRANDE REFORMAS

LEASING FINANCEIRO

LEASING
OPERACIONAL

Conte com este financiamento
para complementar o
montante para a aquisição de
um caminhão Scania 0 km

Linha de financiamento para
reparos de alta monta, valores
maiores que R$ 30.000,00

Assemelha-se a um
aluguel que embute o
direito de utilização do
caminhão Scania 0 km,
com a opção de compra
ao final da operação

Assemelha-se a um
aluguel que embute o
direito de utilização do
caminhão Scania 0 km,
contrato de manutenção
e seguro Scania

Pessoas físicas e todos os
tipos de empresas

Pessoas físicas e todos os
tipos de empresas

Pessoas físicas e todos
os tipos de empresas

Pessoas físicas e todos
os tipos de empresas

–

–

Caminhões Scania usados

–

–

–

–

–

Caminhões Scania seminovos

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Até 6 meses

De 6 a 24 meses, de acordo
com aprovação de crédito

24 até 60 meses

36 ou 48 meses

Garantia adicional, de acordo
com o processo de análise e
aprovação de crédito

O caminhão é
propriedade do Scania
Banco

O caminhão é
propriedade do Scania
Banco

Dentro dos limites
estabelecidos

Dentro dos limites
estabelecidos

Contraprestações fixas
e conhecidas

Contraprestações fixas
e conhecidas

Conforme regra do
produto

–

–

–

Isento

Isento

Ônibus Scania 0 km
Motores
Prazos

Garantias

–

–

Até 60 meses

Até 60 meses

O veículo financiado

O veículo financiado

Até 24 meses
O bem financiado.
O Scania Banco poderá
requerer garantia
adicional, de acordo
com processo de análise
e aprovação de crédito.

Garantia adicional, de acordo
com o processo de análise e
aprovação de crédito

VANTAGENS
Banco da marca Scania –
atendimento personalizado
e especializado
Flexibilidade dos prazos de
contratação
Preserve as linhas de crédito
em bancos comerciais
Percentual de financiamento
do bem

Até 80%, de acordo com as
condições do produto; para
micro, pequenas e médias
empresas, até 100%

Até 100%, de acordo
com as condições do
produto

Até 80%, de acordo
com as condições do
produto

Até 100%, com a limitação
definida na análise e
concessão de crédito

Até 100%, com a limitação
definida na análise e
concessão de crédito

Antecipação de pagamentos
Baixa automática da alienação
no fim do contrato
IOF

Isento

Dedução fiscal para clientes
que operam no L.R. (1)

–

–

–

–

–

Despesas de IPVA, emplacamento
e licenciamento, seguro e
contrato de manutenção inclusas

–

–

–

–

–

Consulte as tarifas vigentes no momento da contratação.
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SOLUÇÕES FINANCEIRAS SCANIA

–

(1)

De acordo com as regras da Receita Federal.

SOLUÇÕES FINANCEIRAS SCANIA
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