QUEM SOMOS.

A TROCA CRÉDITOS é a
Startup Fintech de
microcrédito pioneira

em nossa modalidade

que mais cresce no Brasil.
Nasceu em 2016 com o
propósito de facilitar o
acesso ao crédito pessoal
de uma maneira rápida,
prática e segura. 


O QUE OFERECEMOS?

Crédito inovador

Acessível através do
limite disponível do
cartão de crédito. O
dinheiro vai direto

para a conta bancária

do solicitante em até 15
minutos. As parcelas são
fixas e descontadas
diretamente na fatura.


PÚBLICO ALVO.
Portadores de

cartão de crédito

a partir de 18 anos.

SEGURANÇA.
Utilizamos tecnologia

que vai de biometria facial a
criptografia de dados, isso
nos faz uma empresa com
maior segurança para o
cliente (consumidor) e o
Ponto de Venda. Estamos em
conformidade com a Lei Geral
de Proteção de Dados- LGPD.


O NOSSO DIFERENCIAL

É A LEGALIDADE .
A operação TROCA
CRÉDITOS está baseada nos
princípios legais, normas e
resoluções junto ao
Banco Central do Brasil. 


O banco BMG faz toda a
bancarização, gerando

a CCB (Cédula de Crédito
Bancário). Tornando a
operação 100% legal e
segura. 


ONDE ESTAMOS
Estamos presentes em todo o
território nacional através de
nossos colaboradores e
Pontos de Venda-PDVs.


+ de 2 mil municípios

+ de 180 mil clientes satisfeitos

+ de R$ 500 milhões de
empréstimos concedidos


A TROCA CRÉDITOS é uma Operação Bancarizada através do Banco BMG, Sem Risco Futuro, com
Transparência quanto à Fonte do Recurso “Dinheiro Emprestado” Devidamente Declarado Junto ao BACEN Banco Central do Brasil, UIF – Unidade de Inteligência Financeira e RFB - Receita Federal do Brasil, em
Conformidade com a Legislação e todas as Taxas e Tributos Implícitos (CCB – Cédula de Crédito Bancário,
Taxas de Bancarização, IOF – Imposto Sobre Operações Financeiras, Taxa de MDR , Taxa de Antecipação
de Recebíveis, PIS, COFINS, CSLL, IRRF, ISS e Taxas Administrativas).
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