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ANEXO II

2ª FASE: PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO -
VEÍCULOS PESADOS

Para aquisição de Bens Rodoviários - zero quilômetro:
Enviar o pedido de compra do veículo, para fins de autorização de faturamento, para o e-mail:

faturamento.consorcio@portoseguro.com.br.

A ADMINISTRADORA providenciará o contrato de alienação para assinatura mediante entrega da nota fiscal de venda do

veículo (original).

Para aquisição de Bens Rodoviários, usado (s), adquirido (s) em revenda ou concessionária:
Enviar para fins de autorização de faturamento, para o e-mail: faturamento.consorcio@portoseguro.com.br, os seguintes

documentos:

Cópia do pedido de compra;

Cópia do certificado de registro e licenciamento do veículo (CRV);

Avaliação realizada por concessionária autorizada, empresa especializada ou laudo de vistoria prévia de companhia seguradora
efetuada nos últimos 30 dias;

Após a aprovação, o consorciado deverá encaminhar à Administradora:

Nota fiscal de venda (original);
A ADMINISTRADORA providenciará o contrato de alienação para assinatura mediante a entrega dos documentos acima

solicitados.

Para aquisição de Bens Rodoviários, usado (s), adquirido (s) de proprietário particular:
Enviar à ADMINISTRADORA, para fins de autorização de faturamento, para o e-mail:

faturamento.consorcio@portoseguro.com.br, os seguintes documentos:

Pedido de autorização de compra assinado pelo consorciado constando o valor do negócio;

Cópia do certificado de registro e licenciamento do veículo (CRV);

Avaliação realizada por concessionária autorizada, empresa especializada ou laudo de vistoria prévia de companhia seguradora
efetuada nos últimos 30 dias;

Após a aprovação, o consorciado deverá encaminhar à Administradora:

Cópia autenticada do recibo de transferência do veículo preenchido e com firma reconhecida do vendedor;

Para aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas ou veículos pesados da Linha Amarela (novos ou usados
limitados a 02 anos de fabricação):
Enviar à ADMINISTRADORA, para fins de autorização de faturamento, para o e-mail:

faturamento.consorcio@portoseguro.com.br, os seguintes documentos:

Cópia do pedido do bem objeto da aquisição;

Cópia do certificado de registro e licenciamento do veículo (CRV) da GARANTIA SUBSTITUTIVA
Avaliação da GARANTIA SUBSTITUTIVA realizada por concessionária autorizada, empresa especializada ou laudo de

vistoria prévia de companhia seguradora efetuada nos últimos 30 dias;

Após a aprovação da GARANTIA SUBSTITUTIVA, o consorciado deverá encaminhar à Administradora:

Cópia autenticada do recibo de transferência da GARANTIA SUBSTITUTIVA;

Nota fiscal de venda do bem objeto da aquisição (original);
A ADMINISTRADORA providenciará o contrato de alienação da GARANTIA SUBSTITUTIVA, para assinatura, mediante

entrega dos documentos acima solicitados.

ATENÇÃO:
1) O ano do veículo usado não poderá ser superior a 6 (seis) anos de fabricação para caminhões ou ônibus, e 2 (dois) anos de

fabricação para Máquinas e Implementos Agrícolas ou veículos pesados da Linha Amarela, considerando inclusive o ano

vigente;

2) A autorização de faturamento será encaminhada pela ADMINISTRADORA no prazo de 1(um) dia útil do recebimento da

documentação completa;

3) O pagamento ao fornecedor do veículo será efetuado em 02 (dias) úteis contados a partir da entrega de todos os documentos

solicitados na autorização de faturamento e do cadastro do veículo ou da garantia substitutiva, quando for o caso, junto ao

SNG (Sistema Nacional de Gravames).
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