Passo a passo para
solicitação de
ﬁnanciamento
via internet

Faça seu cadastro

Cadastrar a solicitação de crédito

Na página inicial portal do Banco
do Nordeste, você deverá acessar
a opção “Solicite seu crédito”,
destacada na imagem ao lado.

Para apresentar proposta
de ﬁnanciamento ao
Banco do Nordeste por
meio do portal na internet,
siga os seguintes passos:

Caso você ainda não possua cadastro
com o 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.
A lista de documentos está disponível
por meio do link
https://www.bnb.gov.br/sejanossocliente
Caso já seja nosso cliente, siga para o
passo 2.

Ao clicar no link
“Solicite seu Crédito”,
selecione a opção
“Cadastrar Solicitação de Crédito”.

Na tela de log-in, informe o nome de
usuário ou e-mail e senha.
Preencha com atenção o seu endereço
de e-mail, pois toda a comunicação
como o Banco do Nordeste se dará
por meio dele, inclusive revalidação de
senha de acesso, caso necessária.
Ao clicar no botão “Log in”, será realizada autenticação do
usuário e exibidas as telas para solicitação do crédito.

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.

Informar se é cliente

Após o registro, o sistema enviará uma mensagem para o
endereço de e-mail informado. 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
passo 2.

Após realizar log-in, você deve
informar se já é cliente do Banco do
Nordeste.

Informar dados pessoais

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

Finalidade do crédito

Mesmo que você ainda não tenha cadastro com o Banco do Nordeste,
será possível registrar sua solicitação de crédito. Para isso, será necessário
que você informe seus dados cadastrais, conforme orientado no passo 1.
Enquanto seu cadastro é concluído, você deverá inserir informações, para
que possamos contatá-lo, como indicam as telas abaixo.

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

Informações do negócio

Se você ainda não tiver cadastro
conosco, ao selecionar a ﬁnalidade, o
sistema solicitará informações básicas
sobre seu empreendimento, para
direcionarmos sua solicitação a um
gerente de relacionamento adequado
ao perﬁl do negócio.

Itens a serem ﬁnanciados

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

Relacionamento

Nessa tela, você deve selecionar a sua
agência de relacionamento, se já for
nosso cliente.
Se não for cliente, selecione a agência
em que deseja ser atendido.

Resumo da solicitação

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

Envio de documentação

Sua agência realizará enquadramento prévio de sua solicitação e, se os itens informados forem
passíveis de ﬁnanciamento, você receberá por e-mail a lista de documentos a serem
encaminhados ao Banco.

Para sua comodidade, você pode enviar os documentos de forma digital, realizando o upload

por meio da opção “Atualizar solicitação de crédito/Enviar documentação” na tela mencionada
no 2º passo.

Se preferir, poderá entregar pessoalmente os documentos na sua agência de relacionamento.
Após anexar a documentação, você

deve clicar no botão “próximo” e, em
seguida, em concluir.

Enviar

Os documentos enviados
serão analisados pelo

Banco do Nordeste. Se
houver alguma

Ao clicar na opção “Enviar”, você receberá e-mail com a conﬁrmação do
registro da solicitação de crédito.
A agência selecionada também será notiﬁcada.

inconsistência, você será notiﬁcado por e-mail, com as justiﬁcativas, e informado sobre os
documentos a serem reenviados. Os novos documentos devem ser direcionados ao
endereço de e-mail informado na notiﬁcação de pendências.

Lembramos que sua solicitação de crédito está sujeita à análise cadastral e de limite de

crédito previamente aprovado, bem como às condições negociais estabelecidas pelo Banco
do Nordeste.

