Banco do Brasil
Crédito de acessibilidade
http://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/voce/produtos-e-servicos/credito/credito-para-material-de-construcao,eletronicos-ou-viagens/produtos-e-servicos-para-portadores-de-necessidades-especiais#/
___________________________________________________________________________________________

Bens e serviços para pessoas com deficiência
Financiamento para melhorar a qualidade de vida de pessoas com
deficiência
Utilize a linha BB Crédito Acessibilidade para a compra de produtos e serviços de tecnologia assistiva,
destinados a melhorar a qualidade de vida de pessoas com deficiência.
Para ter acesso a esta linha especial de crédito, o correntista do BB deve ter limite de crédito disponível e
renda máxima de até dez salários mínimos. Dentro destas condições, qualquer cliente pode financiar um
bem ou serviço para destinar a uma pessoa com deficiência.
Características
Financia cadeiras de rodas, aparelhos auditivos, órteses, próteses, andadores, adaptações em imóvel
residencial, entre outros produtos de tecnologia assistiva.
Veja os itens que podem ser financiados com o BB Crédito Acessibilidade na Lista de produtos de
tecnologia assistiva (em pdf).
Condições de contratação
• Público-alvo: pessoas físicas, correntistas do Banco do Brasil, com limite de crédito disponível e renda
mensal bruta de até 10 salários mínimos.
• Valor do financiamento: mínimo de R$ 70 e máximo de R$ 30 mil.
• Prazo: 04 a 60 meses.
• Prestações: debitadas automaticamente em sua conta corrente.
Documentos necessários
Nota fiscal da compra, em nome do cliente, com a descrição do produto e data de emissão de no máximo 30
dias antes da contratação.
É necessário apresentar documentação complementar no caso de projeto arquitetônico, serviço de execução
de projeto ou material para execução de projeto de adaptação de imóvel residencial para adequação de
acessibilidade.

Antes de contratar uma operação de crédito, planeje para saber se a prestação cabe no seu orçamento.
* Sujeito à aprovação cadastral e demais condições do produto. Para mais informações, entre em contato
com sua agência BB.

_____________________________________________________________________________________________
Para obter o financiamento do TheraTogs, no site do BB este tipo de crédito aparece na lista de Categorias de
Tecnologia Assistiva com o código 2685, conforme abaixo:

ANEXO I
Categorias de Tecnologia Assistiva (TA)
...
...

6.Órteses e próteses
Próteses são peças artificiais que substituem partes ausentes do corpo, por exemplo, uma
perna mecânica. Órteses são colocadas junto a um segmento do corpo, garantindo-lhe um
melhor posicionamento, estabilização e/ou função.
...
...
COD 2.6.85 - Colete de Willians, colete chair-back - Coletes de apoio, de suporte,
imobilizadores ou de correção postural.
...
...

