PAGAMENTO DO CRÉDITO A CONCESSIONÁRIA VW
CONDIÇÕES:

Para realizarmos a análise do processo de pagamento de estoque ou venda direta do seu veículo é necessário:



Estar em dia com os pagamentos das parcelas;



Estar com a cota contemplada.

O prazo para a conclusão é de até 2 (dois) dias úteis, após a recepção dos documentos pelo departamento
responsável.

Pessoa
Física

Pessoa
Documentos e Formulários
Jurídica

X

X

Cópia simples da Carteira Nacional de Habilitação ou RG (documento de identidade) e CPF.
Quando se tratar de pessoa jurídica, os sócios também deverão apresentar.

X

X

Cópia simples do Comprovante de Endereço Residencial (máximo 60 dias da emissão).
Quando se tratar de Pessoa Jurídica, a empresa e os sócios também deverão apresentar.

X

Cópia simples do Comprovante de Rendimentos com no máximo 60 dias da emissão. Quando apresentar renda variável
(comissão, Hora Extra. etc), deverá apresentar os últimos 03 três comprovantes.
Autônomos e sócios deverão apresentar cópia simples a Declaração de Renda, emitida pelo contador e com dados do CRC, ou
cópia simples da última Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (com protocolo de entrega).
Quando houver saldo devedor na cota.

X

X

Cópia simples do Contrato Social e última alteração (se houver) ou ATA de Assembleia e Estatutos atualizados.

X

Cópia simples da Relação de Faturamento dos últimos 12 (doze) meses, emitida pelo contador e com dados do CRC,ou cópia
simples da última Declaração do Imposto de Renda (com protocolo de entrega).
Quando houver saldo devedor na cota.

X

X

Nota Fiscal 3ª ou 4ª via original ou Eletrônica (DANFE) preenchida em nome do cliente e com cláusula de alienação fiduciária a
favor do Consórcio Nacional Volkswagen Ltda.
Quando houver saldo devedor na cota.

X

X

1 (uma) via original da Ficha Cadastral, preenchida e assinada pelo cliente.
Quando se tratar de Pessoa Jurídica, os sócios também deverão preencher e assinar.

X

X

1 (uma) via original do Contrato de Alienação Fiduciária, preenchido e assinado pelo cliente frente e verso e Nota Promissória.
Quando houver saldo devedor na cota.

Ressaltamos que, se necessário, novos documentos e garantias poderão ser solicitados no decorrer da análise.

FORMA DE ENVIO:
Por meio das concessionárias autorizadas Volkswagen.
Se desejar acesse o nosso site www.bancovw.com.br

Consórcio Nacional Volkswagen
Serviços a Clientes
Central de Relacionamento - Fone: 0800- 770 1936
Central de Relacionamento exclusiva aos portadores de deficiência auditiva e de fala - Fone: 0800- 770 1935
Serviço de Apoio ao Consumidor – Fone: 0800- 770 1926
Ouvidoria – Fone: 0800- 701 2834
Site: www.cnvw.com.br (também disponível na versão mobile)
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