
 
 

 
 

Prece Previdência 

EMPRÉSTIMO PRECE COM 

CONDIÇÕES ESPECIAIS  
PRECE supera R$ 38 milhões em empréstimos concedidos para mais de 

600 Participantes e Assistidos dos Planos PRECE CV e PRECE III 
 

Neste momento em que o avanço do novo coronavírus afeta a vida de muitas famílias, a PRECE 
está oferecendo, temporariamente, condições especiais com juros reduzidos e limites de 
financiamento e prazo ampliados. Nosso principal objetivo é diminuir o impacto da pandemia 
na vida dos nossos Participantes e Assistidos.  
 
O empréstimo é um aliado quando utilizado de forma consciente. Aproveite as condições 
especiais do Empréstimo PRECE para quitar dívidas com juros mais altos, pagar despesas 
imprevistas, organizar o orçamento familiar, ou até mesmo para realizar um projeto pessoal. 
 
A ação já auxiliou mais de 600 Participantes e Assistidos dos Planos PRECE CV e PRECE III, 
concedendo mais de R$ 38 milhões em valor financiado desde o mês de maio, quando teve o 
início da oferta dos empréstimos em condições especiais. 
 
O Empréstimo PRECE, além de ter taxas de juros inferiores e prazo de pagamento superior se 
comparados com as linhas de crédito consignado oferecidas pelas instituições financeiras, 
possui outras vantagens, como não apresentar restrição de idade, não requerer análise prévia 
de crédito, não ter carência para refinanciamento e não transferência da dívida em caso de 
óbito ou aposentadoria por invalidez do mutuário. É importante ressaltar que a rentabilidade 
obtida na cobrança da taxa de juros retorna para o plano de benefício de origem do associado. 
 
Fique atento! As condições especiais ficarão disponíveis somente até o dia 31 de julho de 2020. 
Todo o processo de contratação dos empréstimos é realizado de forma online pela Área do 
Participante, no site institucional da entidade.  
 
Destacamos que tal ação demonstra o compromisso da Nova Gestão da PRECE em manter 
uma administração transparente, oferecendo apoio aos Participantes e Assistidos diante do 
atual cenário desafiador provocado pela pandemia. A PRECE cuida do seu futuro. E oferece 
soluções para o seu presente.  
 
 
  

CLIQUE AQUI E FAÇA A SIMULAÇÃO DO SEU EMPRÉSTIMO PRECE NA ÁREA DO PARTICIPANTE 

https://www.prece.com.br:8085/

