Tutorial
Plataforma de
Crédito Especializado

1º

passo

Faça seu cadastro

2º

passo

Cadastrar a solicitação de crédito

Na página inicial portal do Banco do Nordeste,
você deverá acessar a opção “Solicite seu
Crédito”, destacada na imagem a seguir:

Apresentação
Prezado(a) Cliente,
Este tutorial tem o objetivo
de orientar a apresentação de
proposta de ﬁnanciamento ao
Banco do Nordeste do Brasil por
meio de seu portal na internet.
Caso você ainda não possua cadastro no Banco
do Nordeste, faça o cadastro digital e abra sua
conta por meio do portal www.bnb.gov.br,
pelo link “Seja nosso Cliente”.
Se preferir, vá à agência do Banco do
Nordeste mais próxima, tendo em mãos a
documentação necessária.
Caso já seja nosso cliente, siga para o 2º passo.

Ao clicar no link “Solicite seu Crédito”, você será
direcionado para tela de log in. Nela, informe o
nome de usuário ou e-mail e senha.
ATENÇÃO!
Preencha com atenção o seu endereço de
e-mail, pois toda a comunicação com o Banco
do Nordeste se dará por meio dele, inclusive a
revalidação de senha de acesso, caso necessária.

3º

passo

Realize seu registro

Se você ainda não tem credenciais de acesso,
registre-se por meio da opção “Novo usuário?
Registrar” e forneça as informações solicitadas.

Após o registro, o sistema enviará uma
mensagem para o endereço de e-mail
cadastrado. Você deve validar o endereço
de e-mail clicando no link apresentado na
mensagem.
Uma vez conﬁrmado o registro, você poderá
prosseguir com o cadastro da sua solicitação de
crédito, conforme descrito no 2º passo anterior.

Ao clicar no botão “Log in”, será realizada
a autenticação do usuário e exibidas as
telas para solicitação do crédito.

Após realizar o log in , caso você tenha solicitações de crédito em andamento,
aparecerá a tela a seguir com todas as suas solicitações.

Ao selecionar uma das solicitações, serão exibidos os detalhes com as seguintes
informações: Finalidade do Crédito, Valor da Solicitação, Agência Responsável,
Status e Itens a Serem Financiados.
.

O Painel de Acompanhamento ajuda a identiﬁcar as fases e o andamento de
cada etapa do seu processo.

Dessa forma, temos as seguintes especiﬁcações de fases:
• Criada - Fase exibida após a conclusão do registro da sua solicitação de crédito.

Caso você ainda não tenha solicitações em aberto a tela aparecerá
conforme abaixo:

• Em análise - Exibida quando o Banco está analisando sua solicitação de crédito
e podem ser solicitadas informações e documentações adicionais.
• Em contratação - Exibida quando sua solicitação de crédito foi aprovada pelo
Banco. Nesse momento você será informado se será necessário apresentar
alguma documentação especíﬁca para essa etapa, bem como quando poderá
assinar seu contrato.
• Em desembolso - Exibida depois que seu contrato for assinado. Nesse
momento os recursos do ﬁnanciamento serão liberados mediante a
apresentação da documentação comprobatória, quando for o caso.
• Finalizada - Exibida quando todos os recursos ﬁnanciados tiverem
sido liberados.
Entendendo os círculos:
Exemplos gráﬁcos

Todo verde

Contorno laranja

Contorno verde

Todo vermelho

1

2

3

4

• Todo verde: Fase concluída.

• Contorno laranja: O Banco solicitou alguma informação e/ou
documentação. A solicitação está pendente aguardando o seu retorno.
• Contorno verde: A solicitação está em andamento.
• Todo vermelho: A solicitação foi cancelada.

Para iniciar a solicitação de crédito, deve clicar em “NOVA SOLICITAÇÃO”:

4º

5º

Ao iniciar a solicitação o sistema questionará se você já
é cliente do banco. Caso não seja cliente o sistema irá
direcioná-lo para a página de elaboração do seu cadastro.

Se você já for cliente, será apresentada a tela abaixo para conﬁrmação das
suas informações de contato.

passo

Informar se é cliente

passo

Informar dados pessoais

6º

7º

Ao prosseguir com a solicitação, você deverá informar a ﬁnalidade do
crédito a partir da lista apresentada, selecionando a opção de acordo
com sua necessidade.

Neste passo, você informará quais são os itens que pretende ﬁnanciar.

passo

Finalidade do crédito

passo

Itens a serem ﬁnanciados

8º

passo

Resumo da solicitação

Na tela ﬁnal, será exibido o resumo das informações da sua solicitação de crédito.
Se for necessário fazer alguma alteração, você deve selecionar o botão “voltar”
para realizar os ajustes.

Na parte inferior da tela é exibido o link para exibição das declarações/autorizações
necessárias para que o Banco analise sua solicitação de crédito. Você deve lê-las e, se
for de acordo, deve ser dado o aceite no documento.

Obs.: Cabe destacar que a agência poderá solicitar documentação
complementar.

Ao clicar na opção “Enviar”, você receberá e-mail com a conﬁrmação do registro da
solicitação de crédito.

A agência selecionada também será notiﬁcada.

9º

passo

Envio de documentação

Sua agência realizará a análise inicial da sua solicitação de crédito e manterá contato
com você para realização de uma entrevista, se for necessário. Se os itens informados
no registro da solicitação de crédito forem passíveis de ﬁnanciamento, você receberá,
no e-mail informado na abertura da solicitação, a lista de documentos a serem
enviados ao Banco.
Para sua comodidade, você pode enviar os documentos de forma digital, realizando o
upload por meio de uma das opções “ver pendências” ou “ver documentação” no seu
acesso à solicitação. Essas opções são exibidas ao expandir as informações da sua
solicitação.

Seguindo o passo-a-passo, clique em:
1. “Selecionar Arquivo”, escolha o documento a ser enviado
navegando nos arquivos em seu dispositivo. O sistema irá apresentar
uma mensagem informando que o documento foi anexado com
sucesso, essa mensagem pode levar alguns segundos para ser exibida.
2. “Enviar”, após realizar o upload de todos os documentos necessários.

Finalizado o envio dos documentos, deve ser clicada no botão “SALVAR”. Nesse
momento, a agência selecionada por você receberá os documentos enviados e
seguirá com o atendimento da sua solicitação de crédito.

Na tela de acompanhamento da sua solicitação o sistema irá apresentar o
status do seu processo por meio de cores no lado esquerdo ao lado de cada
solicitação.

Cabe destacar que nas solicitações de FNE SOL Pessoa Física o botão “Salvar”
será alterado para “Enviar” quando todos os documentos estiverem anexados
à tela.

• Em laranja: As solicitações que possuem pendências que precisam de
intervenção por parte do cliente;

Os documentos enviados serão analisados pelo Banco do Nordeste e se houver
alguma inconsistência, você será notiﬁcado por e-mail para corrigi-las. Os novos
documentos devem ser direcionados ao endereço de e-mail informado na
notiﬁcação de pendências ou encaminhado por meio do próprio sistema
. de solicitação de crédito para o FNE SOL PF.
quando se tratar

• Em verde: As solicitações que estão em análise ou na fase de
documentação, mas que estão sem pendências a serem resolvidas pelo
cliente;

• Em vermelho: As solicitações que foram canceladas.

Se preferir, poderá entregar pessoalmente os documentos na sua agência de
relacionamento.

Lembramos que sua solicitação de crédito está sujeita a análise cadastral e de
limite de crédito previamente aprovado, bem como às condições negociais
estabelecidas pelo Banco do Nordeste.

