PRODUTOS BNB DIFERENCIADOS
FNE SOL PRODUTOR RURAL

Prezados Projetistas,
Buscando disponibilizar aos produtores rurais produtos diferenciados que visam induzir dinamismo no
desenvolvimento da economia com sustentabilidade, além de contribuir na geração de suas receitas com a concessão
de crédito, apresentaremos as características e vantagens de algumas linhas de crédito, começando hoje pelo FNE
SOL PRODUTOR RURAL.
Desta forma, ressaltamos a importância de conhecer cada produto para que seja possível direcionar os produtores à
contratação deste tipo de operação de acordo com as suas necessidades.
 FNE SOL

É uma linha de crédito que incentiva a sustentabilidade e redução de custos para os empreendimentos rurais, por
meio da geração de energia elétrica renovável, contribuindo para a contenção de emissão de gases no meio ambiente
e diversificação da matriz elétrica brasileira.
Essa linha é especialmente desenhada para financiamento de sistemas de micro e minigeração distribuída de
energia. Com essa iniciativa, o Banco do Nordeste oferece aos produtores rurais a possibilidade de produzir sua
própria eletricidade a partir de fontes limpas e renováveis.
 Mas o que o FNE SOL financia?
O FNE Sol financia todos os componentes dos sistemas geradores de energia elétrica fotovoltaica, eólica, de biomassa
ou pequenas centrais hidroelétricas (PCH), bem como sua instalação.

 Quais as condições especiais para os produtores rurais?


Financiamento de até 100% do investimento;



Juros mais baixos do mercado;



Prazo de até 12 anos, com até 6 meses de carência;



Bônus para pagamento em dia;

 Quais as vantagens deste tipo de financiamento?
1. Maior facilidade na instrução da proposta, quando aquisição isolada;
2. Possibilidade de alienação fiduciária dos equipamentos em composição com outras garantias ou em garantia
única;
3. Documentação simplificada;
4. Possibilidade do valor das parcelas ser equivalente à redução projetada na conta de energia do mutuário após
a implantação do sistema de compensação, ou seja, o produtor utiliza o valor economizado com a conta de
energia para pagar as parcelas do financiamento!
Procure sua Agência de relacionamento ou acesse www.bnb.gov.br/fne-sol e conheça melhor o FNE SOL.
Bons negócios!
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