
Antecipação de 

Crédito ao Lojista 

(ACL)



Conceito

Crédito para reforçar o fluxo de caixa:

Solução que permite ao cliente receber imediatamente em

sua conta o valor das vendas feitas com os cartões de

crédito de Bandeiras com valores agendados e Manutenção

de Domicílio Bancário ativa na CIP e no BB.
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Garantias
Operação não possui garantias.

Prazo de pagamento
De 2 a 365 dias, de acordo com as 

faturas antecipadas.

Público-alvo
Estabelecimentos afiliados à Cielo, Rede, Getnet e/ou 

Vero inclusive profissionais liberais e pessoas físicas com 

atividade comercial ou de prestação de serviços e 

domicílio bancário no BB.

Tributos
Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e 

Seguros ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários 

(IOF) sobre os valores liberados.

$

Condições Negociais

Forma de Pagamento
Liquidação automática pelas ordens de crédito da Cielo, Rede, Getnet e/ou Vero. Na liquidação, 

os créditos antecipados não transitam pela conta corrente do cliente. Caso o valor agendado na 

modalidade crédito não seja suficiente para liquidar a operação, o sistema utiliza recursos da 

modalidade débito, realiza nova antecipação ou debita a conta corrente do cliente, nessa ordem.
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Tipos de antecipação
• Automática - antecipa automaticamente as vendas com cartão de crédito, podendo 

ser: Total (antecipação de toda a agenda) ou Parcial (apenas dos créditos agendados 

até 35 dias)

• Por Solicitação - a pedido do cliente à sua agência de relacionamento ou no 

Gerenciador Financeiro, caixas eletrônicos, smartphones ou tablets

$

Condições Negociais

Valores Mínimos para Antecipação:
• Automática: R$ 50,00

• Por Solicitação do cliente: R$ 150,00

$

Tarifas
Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) na 1ª 

liberação após a contratação e nas 

renovações da operação, exceto para Pessoa 

Física.

Encargos
De acordo com o 

relacionamento da empresa 

com o BB.

$

$
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Condições
• Manter o recebimento das vendas com cartão na 

conta BB

• Ser afiliado à Cielo, Rede, Getnet e/ou Vero

• Operação sujeita à aprovação de crédito e de 

cadastro



Benefícios
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Contratação disponível 

no Gerenciador 

Financeiro de forma 

simples e rápida com 

contratos digitais.

O cliente pode solicitar o 

valor a ser antecipado ou 

optar por antecipar os 

valores de determinada 

data da Agenda.

Possibilidade de 

antecipações 

automáticas ou nos 

canais de 

autoatendimento.

Simplificado via 

Gerenciador Financeiro, 

caixas eletrônicos, 

smartphones ou tablets.

Facilidade Acesso Agendamento Antecipação

Sua empresa pode 

antecipar toda a agenda 

disponível de cartão de 

crédito

Antecipação de todos 

os valores a receber



A antecipação pode ser efetuada:

a) de forma automática

b) via Gerenciador Financeiro

c) mediante solicitação do cliente à sua agência de relacionamento

d) via caixas eletrônicos;

e) via smartphones (sistemas operacionais móveis iOS, Android e 

RIM) ou tablets (sistema operacional iOS)

A operação pode ser contratada na agência de 

relacionamento ou pelo próprio cliente no 

Gerenciador Financeiro.

Canais de contratação
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bb.com.br

Central de Relacionamento BB
4004 0001 / 0800 729 0001

Deficientes Auditivos/Fala
0800 729 0088

SAC
0800 729 0722

Ouvidoria BB
0800 729 5678

@bancodobrasil

/bancodobrasil


