FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITOS

Ref.: Solicitação de cessão de direitos do contrato nº
Arrendatário/Financiado:
Venho na condição de arrendatário/financiado do contrato acima mencionado, solicitar Cessão de
Direitos contratuais para
, portador (a)
do
CPF/CNPJ
.
Para análise de crédito da cessão de direitos, é necessário que o novo financiado/arrendatário envie
os documentos relacionados a seguir:
PESSOA FÍSICA
- Ficha Cadastral preenchida e assinada (modelo anexo);
- CNH ou RG (máximo10 anos de emissão) ou Carteiras registradas em conselhos de classes,
(no caso de Profissional Liberal) válidas, tais como OAB, CREA, CRA, CRC, CRECI, CRE,
CRM, etc.;
- Comprovante de residência atualizado (máximo 90 dias da data de emissão);
- Informar o número do CNPJ da empresa (as) em nome (no caso de Empresário).
PESSOA JURÍDICA
- Ficha Cadastral da empresa preenchida e assinada (modelo anexo);
- Ficha Cadastral dos sócios preenchida e assinada, e documentação descrita acima para
Pessoa Física;
- Contrato Social (última alteração com máximo de 03 anos com cláusula de administração).
Se a data for superior a 03 anos, enviar Certidão Atualizada da Junta Comercial ou Certidão
de Breve Relato;
- Cópia do cartão do CNPJ.
Os documentos devem ser encaminhados via e-mail para relacionamento.sf@bmw.com.br
Observações:
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- O prazo para análise de crédito da cessão de direitos é de 5 (cinco) dias úteis.
- Se necessário, serão solicitados documentos adicionais para a conclusão da análise de crédito.
- Em caso de aprovação do crédito, o respectivo Termo Aditivo será encaminhado após de 3 (três)
dias úteis.
- A troca de gravame do atual para o novo financiado ocorrerá em até 3 (três) dias úteis após o
recebimento das 02 vias do Termo Aditivo assinados pelo proponente cedente e pelo proponente
cessionário + cópia do comprovante de pagamento da taxa (tarifa de cadastro do novo financiado +
registro de contrato conforme Estado/UF escolhido) + documento de inclusão de gravame + cópia
do CRV preenchido pelo vendedor e comprador com firma reconhecida.
**Para que seja possível efetuar a troca de gravame é necessário que o documento do veículo esteja
atualizado.
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