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1. Para fazer uma avaliação prévia 
dos valores a serem aplicados na 
CCB, no menu principal, basta clicar 
em CCB > Simular.


3. Escolha o credor > selecione e clique em: Iniciar 
solicitação de CCB.



4. Preencha as informações e clique em: Simular.



5. A seguir, preencha os dados do cedente, vá para a próxima 
tela e faça o mesmo em Assinantes.



6. Para finalizar, inclua as garantias (se aplicável) e confira as 
informações.



 
Você também pode simular uma emissão seguindo apenas o 
primeiro passo.



CCB - Emissão
A Cédula de Crédito Bancário representa um compromisso de pagamento em espécie. Ao mesmo tempo, 
estabelece uma relação formalizada entre credor e cedente.



Passo a passo para a emissão de CCB:

2. Para a geração efetiva, no menu 
principal, clique em: CCB > Lista de 
CCBs >  Nova CCB Pessoa Jurídica.



CCB         



Lista de CCBs  
      

Simular




CCB

CCB - Visualizar minuta

Passo a passo para visualizar uma minuta:



1. No menu lateral clique em: CCB.

2. Selecione a opção: Lista de CCBs.

3. Clique no botão de download na coluna de Ações.

4. Para mais detalhes, clique no botão de informações (!).



Passo a passo para consultar as CCBs criadas: 


2. Selecione a opção: Lista de CCBs.

2. Filtre a data desejada.

3. Pronto, tenha a acesso às suas CCBs.     

Lista de CCBs  
      

Simular


Ações

Valor líquido                             Data de criação                              Status da solicitação                             Ações

i



CCB - Status

Processo

Em construção                                   Processo de inclusão de dados.


Enviado para análise                          Solicitação transmitida para a Grafeno (análise dos dados).


Formalização                                      Envio da CCB para a coleta de assinaturas.


Em fase de cessão                             CCB formalizada, emitida e enviada ao credor para assinatura.


Cessão concluída                               Valor bruto no extrato identificado pela Grafeno.


Em liquidação                                     Pagamento do valor pelo cessionário ao bancarizador.


Aguardando liquidação                     Transferência em esteira de aprovação.


Liquidado                                            Final do processo.


Finalizada                                            CCB totalmente paga ao credor.


 



Status 

Confira o status da CCB e o que significa cada um dos processos. 



Tipos de garantia

As condições da CCB são flexíveis. O credor define garantias, taxas e prazos.


O pagamento da CCB 
é garantido com 

recebíveis, usando 
uma Conta Escrow 

Grafeno.




RECEBÍVEIS




A empresa oferece 
carro, caminhão ou 

motos como garantia 
de pagamento. 

A empresa oferece o 
imóvel como garantia.





VEÍCULOS / IMÓVEIS




Os avalistas garantem 
a operação da CCB e o 

credor pode incluir 
quantas pessoas 

físicas a operação 
comportar.


AVAL PF




Os avalistas pessoas 
jurídicas garantem a 

operação e a 
liquidação das Cédulas 

de Crédito Bancário 
emitidas.





AVAL PJ




Documento: 
Contrato social para 
que o representante 

possa efetuar as 
devidas assinatura. 




Documento: 
Comprovante de 

endereço de até 90 
dias e documento de 

identificação.



Documento: 
Escritura



Documento: 
Necessário abrir uma 

conta escrow para 
vincular a CCB. 



Documento: 
contrato social para 
que o representante 

possa efetuar as 
devidas assinaturas.




Documento: 
comprovante de 
endereço de até 

90dias e documento 
de identificação.


Documento: 
documento do próprio 
veículo ou escritura do 

Imóvel.


Documento: 
necessário abrir uma 
Conta Escrow para 

vincular à CCB.



Tipos de garantia

Os bancos diferem procedimentos de acordo com o tipo de garantia escolhida.



BMP



 Avalistas



 Recebíveis



 Clean



Em caso de dúvidas, acesse nossa FAQ.



FIDÚCIA



 Garantias reais 

 Imóve
 Veículos
 NF
 Terrenos




https://meajuda.grafeno.digital/ccb-c%C3%A9dula-de-cr%C3%A9dito-banc%C3%A1ria


Obrigado


