Informação à Imprensa

Volvo Financial Services oferece condições especiais na M&T Expo
2018
A Volvo Financial Services, divisão do Grupo Volvo que conta no Brasil com um banco, uma administradora de
consórcio e uma corretora de seguros, disponibiliza durante a M&T Expo 2018 condições especiais de financiamento
para aquisição de produtos Volvo e SDLG. Com prazos de 12 até 48 meses e taxas de juros competitivas, os planos
atendem aos mais variados segmentos de construção, mineração e agricultura. E além de linhas de financiamento,
oferece durante a feira pacotes diferenciados de seguros.

“Somos especialistas em soluções financeiras para equipamentos de construção e caminhões e conhecemos profundamente cada
ramo de atividade dos clientes. Um dos nossos diferenciais é a possibilidade de combinar diferentes soluções num pacote único e
competitivo aos clientes, que têm a facilidade de contratar tudo o que precisam num só lugar”, declara Ruy Meirelles, presidente
da VFS Brasil.
O Banco Volvo oferecerá taxas especiais de financiamento na modalidade CDC. São condições vantajosas para quem financiar a
aquisição de máquinas. “Disponibilizamos opções sob medida para cada perfil de cliente e para as diferentes linhas de produtos”,
afirma Janaína Marangoni, gerente comercial do Banco Volvo para equipamentos de construção.
A modalidade de financiamento CDC deverá ser a mais utilizada na feira, mas além desta alternativa, o Banco Volvo também
oferece linhas de crédito como o Finame, Leasing Financeiro e Operacional. E ainda dispõe para segmentos impactados pela
sazonalidade, o Financiamento Sazonal, que permite adequar o pagamento das parcelas de acordo com o seu fluxo de caixa
decorrente da atividade.
Representantes da equipe comercial do banco estarão presentes durante toda a feira, fornecendo informações, esclarecendo
dúvidas, apresentando os diferentes planos e condições de acordo com as necessidades de cada cliente.
Seguros
A Volvo Corretora de Seguros sempre trabalhou com o conceito de soluções customizadas, oferecendo diferentes modalidades de
seguro, dependendo das atividades de cada cliente e das características de cada aplicação.
Na feira, os clientes terão ainda a possibilidade de fazer um seguro plurianual com vantagens únicas. “Essa é mais uma facilidade
para o cliente financiar o seguro do seu equipamento de construção em até 5 anos, junto com o financiamento do bem. Basta
escolher a melhor opção de cobertura que atenda às necessidades de seu negócio. São várias opções de seguros e que fazem
parte da nossa oferta integrada de soluções Volvo”, diz Reinaldo Serafim, gerente comercial da Volvo Corretora de Seguros.
Consórcio
O consórcio é um produto que se transformou em uma importante ferramenta para aquisição, renovação e ampliação de negócios.
Reconhecido também por oferecer planos exclusivos e uma das melhores taxas de administração do mercado, o Consórcio Volvo
tem sido muito utilizado pelos prazos que chegam a 100 meses. “Recentemente lançamos um novo grupo, com 500 participantes e
os clientes ainda podem optar pelo pagamento de parcelas reduzidas até a contemplação” afirma Emerson Moroz, gerente
comercial do Consórcio Volvo.
O Consórcio Volvo está completando 25 anos de atividades no Brasil e, ao longo dessa história, disponibilizou R$ 5 bilhões em
cartas de crédito para compra de caminhões, ônibus e equipamentos de construção da marca no País.
A Volvo Financial Services é o braço financeiro global do Grupo Volvo. O Grupo Volvo é um dos principais fabricantes mundiais de
caminhões, ônibus, equipamentos de construção e motores marítimos e industriais. O Grupo também fornece soluções completas
para financiamento e serviços. A Volvo Financial Services foi formada em 2001 e está sediada em Greensboro, Carolina do Norte,
EUA. A empresa emprega mais de 1.400 pessoas em todo o mundo e fornece financiamento a clientes em 48 países.
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