
Corporativo | Interno

Banco Fiat

O Banco Fiat é o fiel banco parceiro da ABRACAF, oferecendo 
diversos benefícios e campanhas para toda rede de 
concessionárias Fiat. Confira algumas delas.

Rápida análise de crédito

Com o Credline é possível simular e 
enviar propostas de financiamento 
direto do celular, trazendo mais 
agilidade nas negociações e no 
gerenciamento de vendas. O cliente 
ainda pode assinar o contrato 
diretamente de casa com a assinatura 
eletrônica e biometria facial.

Condições diferenciadas

Nossos planos diferenciados garantem excelentes opções para nossos 
clientes. Além de planos exclusivos no lançamento de novos modelos da 
Fiat, também temos o Troca Certa, que é o plano ideal para clientes que 
querem sempre andar de carro novo - com parcelas reduzidas em 
relação ao financiamento tradicional,  o cliente ainda tem a recompra do 
veículo garantida.

Financiamento de acessórios e serviços

Possibilidade de financiar acessórios e serviços, como banco de couro, 
películas solares, rodas, documentações, despachante e muito mais. 
Tudo na mesma parcela do financiamento.

Benefícios especiais no iCarros para concessionárias

O iCarros é a ferramenta para alavancar as vendas. Confira:

Consórcio Fiat sem juros
Consórcio Fiat é uma ótima opção para o cliente conquistar um carro novo 
ou usado com parcelas acessíveis e sem juros, apenas a taxa de 
administração. São diversos grupos para o cliente escolher e ficar ainda 
mais próximo de adquirir um carro.
Sujeito a análise de crédito

Sujeito a análise de crédito

Com o selo de revenda digital 
do Entrega Fácil, é possível 
realizar toda a negociação 
online e o cliente receber o 
carro em casa

O Assistente Digital permite a 
análise e aprovação do crédito 
em tempo real e qualifica 
todos os leads recebidos pela 
concessionária, facilitando o 
atendimento comercial.
Consulte condições

O Gestor de Leads permite 
acompanhar os status de 
negociações, análise de crédito do 
cliente, com muito mais integrações 
e organização para seus negócios 

Saia na frente e melhore as 
habilidades da sua equipe com a 
Garagem de Conhecimento, 
plataforma educacional de ensino 
à distância do iCarros em parceria 
com a Escola de Gestão 
Automotiva.

Cartão Fiat
Com o Programa de Pontos o cliente pode 
ter até R$20mil de descontos compra de um 
Fiat 0 km em uma concessionária Fiat! E 
ainda tem benefícios na ConectCar, ações e 
promoções exclusivas com o FiatLovers, 
descontos nos serviços de conectividade 
Fiat, e muito mais vantagens!

A contratação do financiamento ou do consorcio está sujeita à análise e aprovação de 
crédito pelo Banco FIAT. 
Consulte sempre as condições e o custo efetivo total (no caso do financiamento) antes 
da contratação. As imagens são meramente ilustrativas. Respeite a sinalização de 
trânsito, respeite a vida. 


