Manual do
contemplado
veículos
pesados

Parabéns, você fez
acontecer!
Agora, que você foi contemplado,
restam apenas alguns passos para
a realização dos seus planos.
Neste manual, você encontrará
as orientações necessárias para
adquirir o bem. Vamos começar?

Passo 1 - R
 eúna os documentos necessários
e envie para a Porto Seguro Consórcio.
Passo 2 - A
 documentação, fundamental para
iniciar seu processo de contemplação,
será analisada.
Passo 3 - A
 pós a aprovação do crédito,
você precisará enviar para análise
a documentação do veículo
que pretende adquirir.

Documentos para Pessoa Física

Passo 1

Se a sua cota contemplada está em nome de pessoa física, a apresentação dos
documentos pessoais e de atividade profissional são obrigatórios para você(s),
consorciado(s) e/ou avalista(s).
• Formulário de cadastro devidamente

preenchido e assinado;
• CPF e RG (cópia simples)
do consorciado, do avalista
e dos respectivos cônjuges;
• Certidão de nascimento para
os solteiros e de casamento
para os casados, separados,
divorciados ou viúvos;
• Declaração do IRPF completa com
protocolo de entrega (cópia simples);
• Comprovante de residência atual:
conta de luz, telefone ou gás
(cópia simples);
Agora, verifique abaixo as atividades
profissionais que você(s), consorciado(s)
e/ou avalista(s) se enquadra/
enquadram.
Funcionários de empresa
• Carteira profissional - seguintes páginas:
foto, qualificação civil, registro da
empresa atual, anteriores e anotações
das alterações de razão social do
empregador atual (cópia simples);
• Último recibo de salários/ordenados.
Se comissionado, apresentar o recibo
dos três últimos meses (cópia simples).

Passo 1

Autônomos/ Profissionais liberais
• Inscrição na Prefeitura local (CCM ou equivalente);
• Identificação profissional: OAB, CREA, CRM, CRO, etc (cópia simples);
• DECORE (emitido por contador e referente ao mês atual ou anterior).
Sócios/Titulares de firmas individuais
• Cartão do CNPJ atualizado (cópia simples);
• Contrato social consolidado e alterações posteriores (cópia simples);
• DECORE (emitido por contador e referente ao mês atual ou anterior).
Funcionários públicos
• Documento de identificação funcional (cópia simples);
• Último recibo de salário (cópia simples);
• Carteira profissional - seguintes páginas: foto, qualificação civil e registro
atual, caso seja funcionário público em regime de CLT – Consolidação
das Leis do Trabalho (cópia simples).
Produtores rurais (agricultores, pecuaristas, etc.)
• Cartão do CNPJ, se houver (cópia simples);
• Contrato de arrendamento rural em vigor, se for o caso (cópia simples);
• CCIR atual e certidão da matrícula do registro de imóveis (atualizada) da
propriedade rural do consorciado ou da propriedade rural objeto do
arrendamento (cópia simples);
• DECORE (emitido por contador e referente ao mês atual ou anterior).

Documentos para Pessoa Jurídica

Passo 1

Se a sua cota contemplada está em nome de pessoa jurídica, a apresentação
dos documentos abaixo são obrigatórios para análise.
• Formulário de cadastro devidamente preenchido e assinado;

• Contrato social consolidado e alterações posteriores (cópia simples);
• Cartão do CNPJ atualizado (cópia simples);
• Último demonstrativo de resultados (cópia simples);
• Declaração do IRPJ completa com protocolo de entrega (cópia simples);
• Formulário de cadastro dos sócios devidamente preenchido e assinado;
• CPF e RG dos sócios e respectivos cônjuges (cópia simples);
• Declaração do IRPF completa dos sócios com protocolo de entrega
(cópia simples);
• DECORE dos sócios (emitido por contador e referente ao mês
atual ou anterior).

Envio de documentos
Envie a documentação de análise de crédito para:
analisedecredito.consorcio@portoseguro.com.br
e no assunto identifique o seu grupo e cota ou envie
para Alameda Barão de Piracicaba, 740, 1º andar, Torre A Campos Elíseos, São Paulo – SP – CEP 01216-012
(A/C Atendimento Pessoal - Porto Seguro Consórcio).

Lembrando que não aceitaremos documentação incompleta e após
análise, se necessário, será solicitada documentação complementar.

Análise de Crédito

Passo 2

Após o recebimento de toda a documentação ela será
analisada, e em até 3 dias úteis entraremos em contato com
você. A aprovação terá a validade de um ano para a aquisição
do bem, sem a necessidade de uma nova análise.

Análise de Garantia

Passo 3

Uma vez aprovado o crédito, é necessário providenciar
a documentação do veículo pretendido para que
o faturamento seja autorizado. Na próxima página,
verifique em qual categoria o veículo pretendido
se encaixa para apresentação dos documentos.

Passo 3

Bens rodoviários
Zero-quilômetro
Nos envie o pedido de compra para fins de autorização de faturamento
e após a entrega da nota fiscal (original) de venda do veículo, nós da
Porto Seguro Consórcio, providenciaremos o contrato de alienação
para sua assinatura.

Usado - adquirido em revenda ou concessionária
• 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 da garantia, você deverá nos encaminhar a
nota fiscal (original) de venda do veículo e nós, da Porto Seguro Consórcio,
providenciaremos o contrato de alienação para sua assinatura.

Passo 3
Usado - adquirido de proprietário particular
• Pedido de autorização de compra constando o valor da negociação,
assinado por você, consorciado;
• 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 da garantia, você deverá nos encaminhar a cópia
autenticada do recibo de transferência do veículo, preenchido,
assinado e com firma reconhecida do vendedor.
E nós, da Porto Seguro Consórcio, providenciaremos o contrato de alienação
para sua assinatura.

Passo 3

Máquinas e implementos agrícolas
ou veículos pesados da linha amarela
(novos ou usados limitados a 2 anos de fabricação)
• Cópia do pedido de compra;
• 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, você deverá nos encaminhar:
• Cópia autenticada do recibo de transferência da garantia substitutiva;
• Nota fiscal de venda do bem adquirido (original);
E após o recebimento dos documentos acima, nós da Porto Seguro Consórcio,
providenciaremos o contrato de alienação para sua assinatura.

Envio de documentos
Envie a documentação de análise da garantia para:
faturamento.consorcio@portoseguro.com.br e no
assunto identifique o seu grupo e cota ou envie para
Alameda Barão de Piracicaba, 740, 1º andar, Torre A Campos Elíseos, São Paulo – SP – CEP 01216-012
(A/C Crédito e Garantias - Porto Seguro Consórcio).

Passo 3

Importante
• O ano do veículo usado não poderá ser superior
a 6 anos de fabricação para caminhões,
ônibus ou implementos rodoviários e 2 anos
de fabricação para máquinas e implementos
agrícolas ou veículos pesados da linha amarela,
considerando inclusive o ano vigente.
• Enviaremos à você e ao fornecedor do veículo
um e-mail com a autorização de faturamento,
em até 1 dia útil a partir do recebimento da
documentação completa do veículo pretendido.
• Efetuaremos o pagamento ao fornecedor
em 2 dias úteis, contados a partir da entrega
de todos os documentos solicitados na
autorização de faturamento, do contrato de
alienação assinado e do cadastro do veículo
ou da garantia substitutiva, quando for o caso,
junto ao SNG (Sistema Nacional de Gravames).

Obrigado por fazer
acontecer com o
Porto Seguro Consórcio.
Aproveite seu novo
veículo e conte conosco
sempre que precisar!

Em caso de dúvidas
ou mais informações,
acesse o nosso
chat online.

