COMO REALIZAR UMA CONSIGNAÇÃO?
 Verificar no EBconsig sua margem consignável e a relação das
Entidades Consignatárias (EC).
 Se for contratar um seguro, previdência, mensalidade de clube ou
similar, dirigir-se PESSOALMENTE até a EC com seus documentos
pessoais. Não esqueça de gerar a SENHA DE AUTORIZAÇÃO no
EBconsig para a EC gravar o desconto no sistema.
Formalizar um contrato de consignação, ASSINANDO e exigindo uma
via dele.

COMO REALIZAR UMA CONSIGNAÇÃO?

 Se for contratar um empréstimo, realizar uma SIMULAÇÃO no
EBconsig para obter uma relação das EC que cobram as menores taxas.
Depois, colocar a simulação em LEILÃO REVERSO para diminuir ainda
mais os juros obtidos.
Para finalizar a contração, dirigir-se PESSOALMENTE até a EC com
seus documentos pessoais. Não esqueça de gerar a SENHA DE

AUTORIZAÇÃO no EBconsig para a EC gravar o desconto no sistema.
 Formalizar um contrato de consignação, ASSINANDO e exigindo uma
via dele.

COMO GERAR A SENHA DE AUTORIZAÇÃO?

 A SENHA DE AUTORIZAÇÃO pode ser gerada pelo militar/pensionista
no seu celular, por meio do aplicativo do eConsig, ou por meio do seu
acesso ao EBconsig na internet.

A SENHA DE AUTORIZAÇÃO tem validade de 10 dias e, por segurança,
só pode ser usada em uma única operação. No entanto, você pode gerar
até 20 senhas simultaneamente.
Para acessar o eConsig e o EBconsig, utilize o seu CPF e a mesma
senha de acesso ao contracheque na página do CPEx.

CUIDADOS COM AS CONSIGNAÇÕES

CONSIGNAÇÕES SÃO CONTRATOS ENTRE PARTICULARES!

 Todas as implantações, alterações e exclusões de consignações são
efetuadas pelas Entidades Consignatárias através do EBconsig.
 O CPEx apenas gerencia o Sistema, não interferindo no lançamento dos
dados,

que

são
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Regras do EBconsig
SIMULAÇÃO: Ao fazer uma SIMULAÇÃO, cria-se uma pré-reserva com validade de 5 dias
úteis, podendo ser excluída pelo militar/pensionista antes desse prazo. Ao fazer um LEILÃO
REVERSO, cria-se uma pré-reserva após a finalização do leilão, com validade de 5 dias úteis,
podendo ser excluída pelo miitar/pensionista antes desse prazo.
LEILÃO REVERSO: Terá duração de 2 dias úteis, visto que as EC só ofertam lances em dias
úteis, das 08:00h às 18:00h. Após finalizado, o militar terá 5 dias úteis para confirmá-lo junto à
Entidade vencedora. A pré-reserva será liberada automaticamente em 5 dias úteis, caso não

haja contratação, ou então pode ser cancelada pelo militar/pensionista nesse prazo. Ao iniciar
um LEILÃO REVERSO ele não pode mais ser cancelado, devendo aguarda-se 2 dias úteis para
seu término. Se o militar/pensionista finalizar 3 leilões sem contratar com ninguém, ficará

bloqueado para novos leilões por 5 dias úteis.
SOLICITAÇÃO DE SALDO DEVEDOR: pode ser feito uma vez a cada 30 dias.

Regras do EBconsig
OPERAÇÕES VIA APLICATIVOS DE ENTIDADES: Nas operações realizadas via APLICATIVO DE
ENTIDADES, a autenticação do usuário é responsabilidade da própria Entidade. Assim, nas
contratações feitas por esse meio não necessitam que o usuário gere uma SENHA DE
AUTORIZAÇÃO no EBconsig para gravar a consignação.
DESCONTOS INADIMPLENTES: as consignações são implantadas no EBconsig quando há
margem consignável disponível para tal procedimento. No entanto, após implantadas, elas
podem ser descontadas em valor parcial ao inicialmente contratado, em função de possível

variação da margem consignável, calculada com base no contracheque do mês. Ressalta-se
que a implantação/majoração de descontos obrigatórios no contracheque pode fazer com
que a margem fique negativa, o que não é ilegal nem fator impeditivo para a continuidade

dos descontos das consignações, desde que respeitado o Mínimo Legal para os militares
(Artigo 14º da Medida Provisória nº 2.215-10/2001).

