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tratos de crédito ban< 
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1.1 Atividade creditícia ( 

Basicamente, grande 1 
progresso e a expansão do 
mos, que munem os mais 
os objetivos a que se destil 

Possibilita o crédito a 

Na maioria das vezes 
triais não têm meios própr 
amento e expansão no rarr 
para alcançar tais objetivo 
nico propulsor. Não se de! 
ção e acumulação, como [; 

Efetivamente, os instl 
nanceiras. Elas recebem os 

O banco promove a iI 
ção de riquezas e enseja as 
Tem a função monetária e 
age como órgão de investi: 

No tocante à atividac 
corporificados os últimos 
fiança do público. 

Promove, ainda, o ba 
em recursos de giro. Sua 
representam fundos líqui, 

constitui a massa dos reCl 

1. Desconto bancário, p. 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




