
Suspensão da oferta dos termos de 

margem fixs do Empréstimo Flexível (IFL) 

do BIRD

Aviso Importante:

Em 26 de janeiro de 2021, o Conselho de Administração do BIRD 

aprovou a suspensão (i) da oferta dos termos de margem fixa sob o 

produto Empréstimo Flexível do BIRD (IFL) e (ii) das opções de 

conversão relativas aos termos de margem fixa do IFL. Essas 

mudanças entrarão em vigor em 1º de abril de 2021 e também se 

aplicarão a créditos não concessionais da AID oferecidos nos termos 

do IFL.

A suspensão proposta não se aplica às operações que atendam as 

seguintes condições: (i) o Edital de Negociação foi emitido em ou 

antes de 26 de janeiro de 2021; e (ii) o Conselho de Administração 

aprovou o empréstimo em ou antes de 30 de junho de 2021. Para 

projetos nos quais o Edital de Negociação é emitido após 26 de 

janeiro de 2021, a recomendacao é não começar a negociar novas 

operações com base em termos de margem fixa, a menos que exista 

uma expectativa realista de que o projeto será aprovado pelo 

Conselho de Administração antes de 1º de abril de 2021.
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Termos Financeiros de Empréstimos Flexíveis 
do BIRD (IFL) 

Preencha o formulário eletronicamente. Imprima e assine o formulário prenchido.
(Clique nas áreas sombreadas e digite a informação. Verifique as “Instruções de Preenchimento da Planilha de Opcoes de Empréstimos”.)

INFORMAÇÃO SOBRE FINANCIAMENTO
Nome do país:

Nome do projeto ou programa: 

Mutuário: 

Moeda do empréstimo (favor selecionar SOMENTE UMA):                                                  Montante do empréstimo:

Se o empréstimo for expresso em mais de uma moeda, favor especificar em folha separada o nome e o montante de cada moeda.

MARGEM SOBRE A TAXA DE REFERÊNCIA
  Selecione somente UMA das seguintes opções:  Margem Fixa  OU    Margem Variável

TERMOS DE AMORTIZAÇÃO

Período de carência. Especifique o número de anos (de 0-19.5):   Ano(s) 

Prazo total de amortização, incluindo o período de carência: Especifique o número de anos (de 0-35):        

Selecione somente UMA das seguintes opções:

Programa de amortização vinculado ao compromisso

Programa de amortização vinculado aos desembolsos (NOTA: se for escolhido o programa de amortização vinculado ao 
desembolso, somente há disponibilidade dos seguintes perfis de amortização: i. Amortização Constante ou ii. Pagamento 
constante)

Selecione somente UM dos seguintes perfis de amortização:

i. Amortização Constante ii. . Pagamento Constante (Tabela Price) iii. Amortização Única (Bullet)

iv. Outras amortizações não padronizadas (especifique as datas programadas de pagamento e montantes da amortização a
serem pagos nas datas do pagamento do principal. Se for necessário mais espaço, favor anexar uma folha separada).

TAXA INICIAL 

  O mutuário pagará a taxa inicial com os próprios recursos 
(faturada). 

Ano(s)

Selecione somente UMA das seguintes opções: 

 Taxa inicial de financiamento retirada dos fundos do 
empréstimo (capitalizado). 

Selecione as datas de pagamento: data selecionada de  meses selecionados de cada ano.
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OPÇÕES DE CONVERSÃO

NOTA: Utilize esta opção somente se desejar que o BIRD modifique automaticamente a taxa de juros de todos os desembolsos do 
empréstimos. A opção ARF por montante não está disponibilizada para IFLs com programação de pagamento vinculado ao 
desembolso.

         Fixação Automática da Taxa de Juros (ARF)

Período: (Igual a um ou mais Períodos de Juros): 

OU

 Montante (mínimo de US$ 3 milhões ou 10% do empréstimo, ou o que for maior): 

DECLARAÇÃO DAS RAZÕES DO MUTUÁRIO PARA A ESCOLHA DE TERMOS DO EMPRÉSTIMO

DECLARAÇÃO

ASSINATURA DO MUTUÁRIO E DATA
Assinatura: Data: 

Conversão da moeda

Conversão da Taxa de Juros

Tetos ou Faixas de Variação da Taxa de Juros

B)

Para obter informacões detalhadas sobre as opções padrão de conversão de moeda e conversão da taxa de juros, favor 
consultar a Seção 4.01(b) das Condições Gerais. 
Indique se o mutuario não deseja participar de nenhuma opção de conversão. Não deseja participar do seguinte:

A)

C)

O prêmio do teto/faixa pode ser financiado com os recursos do empréstimo, contanto que haja fundos disponíveis para 
serem desembolsados. 
Prêmio do teto/faixa pago pelo mutuário com recursos próprios. 

Se o Mutuário preferir Tetos ou Faixas, selecione somente UMA das seguintes opções:

D)

O mutuário declara que não só tomou suas próprias decisões para obter o Empréstimo em conformidade com os termos contidos neste 
Formulário bem como declara que o Empréstimo é adequado para ele com base no seu próprio julgamento. O mutuário não recebeu 
qualquer comunicação (oral ou por escrito) do Banco Mundial com recomendação para tomar o Empréstimo de acordo com os termos 
selecionados neste documento, ficando entendido que quaisquer informações e explicações relacionadas com os termos e condições do 
Empréstimo não serão consideradas recomendações para se tomar o Empréstimo. O mutuário declara ainda que compreende e aceita os 
termos, condições e riscos do Empréstimo.  No tocante às opções de conversão, o Mutuário afirma que toda conversão será aceita para 
fins de gestão prudente da dívida e não para fins especulativos e será solicitada mediante a apresentação de requerimento de 
conversão distinta, se aplicável. Para obter informação sobre opções de conversão favor consultar o website:
World Bank Treasury - Financing and Risk Management website. 

 Conversão Automática em Moeda Nacional

NOTA: Conversão Automática da Moeda a uma Moeda Nacional (ACLC). Esta opção converterá automaticamente todo desembolso 
do empréstimo e a respectiva moeda de pagamento em moeda nacional. Favor contatar o Departamento de Assessoria Financeira 
e Bancária (enviar e-mail a FAB@worldbank.org para obter informações sobre moedas, montantes, normas e 
taxas disponíveis, bem como para obter instruções e formularios específicos relacionadas a esta opção.) 

mailto:FAB@worldbank.org
http://www.worldbank.org/en/about/unit/treasury/financial-products
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