
 
 

23 de junho de 2016 
 

COMUNICADO 24/2016 – PARCERIA EMAGRECENTRO E HSBC 

Prezados Franqueados 

O Emagrecentro firmou nova parceria com o HSBC com o intuito de auxiliá-los 
na obtenção de linhas de crédito específicas para financiamento inicial, de 
repasse e de reforma das unidades. Segue abaixo informativo falando sobre as 
condições especiais concedidas pelo banco. 

Capital de Giro Franquias - Financiamento inicial e Repasse1 

Linha de crédito específica para expansão da rede, disponível para 
investimento inicial de uma nova unidade ou repasse de unidade. 

• Até 42 meses, com 6 meses de carência (pagamento apenas do juros 
nesse período); 

• Financiamento de até 60% do valor do projeto, sem incluir o ponto de 
venda; 

• Dinheiro liberado na conta-corrente, sem burocracia; 
• Equipe especializada para o segmento de Franquias que acompanha toda 

a operação desde a abertura da sua conta-corrente até a liberação do 
dinheiro na conta. 

• Taxa à partir de 1,99% a.m.2,3 
 

Capital de Giro Franquias - Reforma1 

Linha de crédito destinada a reforma, modernização, ampliação, troca de 
layout etc, de lojas já existentes. 



 
 

 

• Até 36 meses com 3 meses de carência (pagamento apenas dos juros 
nesse período); 

• Financiamento de até 80% do valor do projeto, sem incluir o ponto de 
venda; 

• Dinheiro liberado na conta-corrente, sem burocracia; 
• Equipe especializada para o segmento de Franquias que acompanha toda 

a operação desde a abertura da sua conta-corrente até a liberação do 
dinheiro na conta. 

• Taxa à partir de 1,99% a.m.2,3 
 

Para obter mais informações sobre a nossa parceria falar com Monica (11) 
3847-5140 ou enviar e-mail para: monica.a.colito@hsbc.com.br 

 
 

 

 

____________________________________________________________________ 

1. Limite sujeito a aprovação de crédito e cadastro conforme política vigente do HSBC. 
2. O custo efetivo total será divulgado quando realizado o cálculo da operação. 
3. Taxas de Juros poderão sofrer reajuste sem prévio aviso 

 

 
Atenciosamente, 

 
 
Dr. Edson Ramuth 
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